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ΑΡΘΡΑ

A.T. : 1/001

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορέ̋ με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλή̋ βατότητα̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεω̋.

 Δια μέσου οδών καλή̋ βατότητα̋.
 Επί οδού επιτρέπουσα̋ ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφω̋) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1/002

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρί̋ τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2122 100%

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρί̋ τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτό̋ από
αερόσφυρε̋, πλάτου̋ βάσεω̋ έω̋ 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανεία̋ βάσεω̋ έω̋ 12,00
m2, σε βάθο̋ μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλο̋ τη̋ διατομή̋ εκσκαφή̋, εν ξηρώ ή εντό̋
ύδατο̋ βάθου̋ έω̋ 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του
πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφέ̋ θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματο̋, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφω̋) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 1/003

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικέ̋ στρώσει̋ με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2162 100%

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεω̋ λατομείου (αδρανή οδοστρωσία̋,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
επί τόπου του έργου, οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ εντό̋ τη̋ κάτοψη̋ του κτιρίου με ή
χωρί̋ μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έω̋ 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρε̋ καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικέ̋ πλάκε̋.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/004

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2171 100%

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προ̋ μεταφορά πάση̋ φύσεω̋ προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφω̋) : ενενήντα λεπτά

A.T. : 1/005

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρί̋ χρήση μηχανικών μέσων, χωρί̋ την
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2173 100%

Φορτοεκφόρτωση χωρί̋ τη χρήση μηχανικών μέσων πάση̋ φύσεω̋ προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων επί παντό̋ τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονή̋
του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση.

 Χωρί̋ την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματο̋. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
εκσκαφή,

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφω̋) : πέντε

A.T. : 1/006

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2177 100%

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα,
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέση̋ οριζόντια̋ απόσταση̋. Η απόσταση τη̋
καθ' ύψο̋ μεταφορά̋ ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξηση̋ 2,0.

Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/007

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.80 Καθαίρεση υδρορροών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση παλαιών υδρορροών περιλαμβανομένων και των ειδικών τεμαχίων σύνδεση̋ και στεραίωση̋
στι̋ όψει̋ του κτιρίου, με τι̋ φορτοεκφορτώσει̋ και μεταφορά στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋ ή αποθήκευση̋
εντό̋ του εργοταξίου και την τελική απομάκρυνση σε χώρου̋ που επιτρέπεται η μεταφορά του̋.

Τιμή ανά μέτρο (m) αποξηλωνόμενη̋ κατασκευή̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00

(Ολογράφω̋) : δύο
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A.T. : 1/008

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.82 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2252 100%

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων εσωτερικών ή εξωτερικών όψεων κτιρίων, οποιασδήποτε σύνθεση̋ με τη
χρήση αποκλειστικά μηχανικών μέσων, δηλαδή χρήση σπάτουλα̋, βούρτσα̋, μηχανικό σβουράκι ή άλλο,
με τι̋ φορτοεκφορτώσει̋ και μεταφορά των προϊόντων απόξεση̋ στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋ εντό̋ του
εργοταξίου και την τελική απομάκρυνση σε χώρου̋ που επιτρέπεται η μεταφορά του̋ και επιμετράται
ακριβώ̋ η επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται (στην επιφάνεια εφαρμογή̋ η απόξεση χρώματο̋ είναι
σε ποσοστό 100%).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,11

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και έντεκα λεπτά

A.T. : 1/009

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσει̋ πλινθοδομών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2222 100%

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδου̋. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋ φύσεω̋
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινέ̋ αντιστηρίξει̋ και η συσσώρευση των
προϊόντων στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιία̋ με εργαλεία χειρό̋".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τη̋ καθαιρέσεω̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/010

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2226 100%

Καθαίρεση και τεμαχισμό̋ μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματο̋ παντό̋
είδου̋, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασία̋. Συμπεριλαμβάνονται οι
δαπάνε̋ του πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμό̋ των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματο̋ και η μεταφορά του̋ στι̋ θέσει̋ φόρτωση̋,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσει̋ στοιχείων
οπλισμένου σκυροδέματο̋ με μηχανικά μέσα".

 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεση̋.

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ τη̋ καθαιρέσεω̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1/011

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντό̋ τύπου και οιουδήποτε πάχου̋  χωρί̋ να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντό̋ τύπου και οποιουδήποτε πάχου̋ (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτα̋, πορσελάνη̋, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεω̋ αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφο̋, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεω̋ προ̋ φόρτωση.

 Χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφω̋) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1/012

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντό̋ τύπου και οιουδήποτε πάχου̋  με
προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2237 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντό̋ τύπου και οποιουδήποτε πάχου̋ (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτα̋, πορσελάνη̋, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεω̋ αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφο̋, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεω̋ προ̋ φόρτωση.

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.
 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμό̋ των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά του̋ σε
απόσταση έω̋ 40 m και η απόθεσή του̋ σε κανονικά σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1/013

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντό̋ τύπου  χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2238 100%

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντό̋ τύπου (πορσελάνη̋, κεραμεικών κλπ), καθώ̋ και πλακών μαρμάρου
οποιουδήποτε πάχου̋, με το κονίαμα στρώσεω̋ αυτών, σε οποιοδήποτε ύψο̋. Συμπεριλαμβάνεται η
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεω̋ προ̋ φόρτωση.

 Χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/014

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2241 100%

Καθαίρεση επικεραμώσεω̋ με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρί̋ κονίαμα, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφο̋. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμό̋ και η διαλογή των υλικών και η
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προ̋ φόρτωση.

 Χωρί̋ να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφω̋) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/015

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2252 100%

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχου̋, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋
εργασία̋. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμό̋ των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προ̋ φόρτωση. (τυπικό̋ όγκο̋ αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
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μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιία̋". Στην τιμή περιλαμβάνεται
και η καθαίρεση απλών γύψινων διάκοσμων και γύψινων ροζετών οροφή̋.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/016

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτο̋ αυλακιού έω̋ 0,10 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2265Α 100%

Διάνοιξη αύλακο̋ βάθου̋ έω̋ 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχου̋ και τύπου, με ή χωρί̋
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψο̋ και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋ φύσεω̋
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωση̋ των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωση̋
στι̋ θέσει̋ φορτώσεω̋.

 Για πλάτο̋ αυλακιού έω̋ 0,10 m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,75

(Ολογράφω̋) : επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1/017

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.02 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτο̋ αυλακιού άνω των 0,10 m και έω̋ 0,20 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2265Β 100%

Διάνοιξη αύλακο̋ βάθου̋ έω̋ 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχου̋ και τύπου, με ή χωρί̋
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψο̋ και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋ φύσεω̋
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωση̋ των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωση̋
στι̋ θέσει̋ φορτώσεω̋.

 Για πλάτο̋ αυλακιού άνω των 0,10 m και έω̋ 0,20 m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,25

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 1/018

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.37.02 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτο̋ αυλακιού άνω των 0,10 m
και έω̋ 0,20 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2269Β 100%

Διάνοιξη αύλακο̋ βάθου̋ έω̋ 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρί̋ επίχρισμα, σε
οποιοδήποτε ύψο̋ και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενα
ικριώματα, η εργασία μόρφωση̋ των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωση̋ στι̋ θέσει̋
φορτώσεω̋.

 Για πλάτο̋ αυλακιού άνω των 0,10 m και έω̋ 0,20 m

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/019

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.02 Διάνοιξη οπή̋ ή φωλιά̋ σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχο̋ σκυροδέματο̋ 0,16 έω̋ 0,25 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2272Α 100%
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Διάνοιξη οπή̋ ή φωλεά̋ επί αόπλου σκυροδέματο̋, με ή χωρί̋ επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψο̋ και
θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάση̋ φύσεω̋ απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωση̋
των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στι̋ θέσει̋ φορτώσεω̋.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στι̋ περιπτώσει̋ οπών επιφανεία̋ έω̋ 0,50 m2 σε στοιχεία
σκυροδέματο̋ πάχου̋ έω̋ 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερη̋ επιφανεία̋ ή επί στοιχείων
μεγαλυτέρου πάχου̋ τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή  22.22.10.02.

 Για πάχο̋ σκυροδέματο̋ 0,16 έω̋ 0,25 m.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1/020

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προ̋ φόρτωση ή αποθήκευση.
Περιλαμβάνεται και η αποξήλωση κιγκλιδωμάτων ασφαλεία̋ ή σίτε̋ που είναι στερεωμένα πάνω στα
φύλλα ή τι̋ κάσε̋ των κουφωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματο̋ τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/021

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων
υλικών προ̋ φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφω̋) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 1/022

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2303 100%

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασία̋ από μαδέρια,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδα̋ συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάση̋ φύσεω̋ υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρμολόγηση̋ και αποσυναρμολόγηση̋ των ικριωμάτων και η φθορά τη̋ ξυλεία̋ και
των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώ̋ στερεωμένα επί τη̋ επιφανεία̋ του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεω̋ και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλεία̋ και κλίμακε̋ ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στι̋ περιπτώσει̋ που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στι̋ επί μέρου̋ τιμέ̋
μονάδο̋ των εργασιών) ή κατόπιν ειδική̋ εγκρίσεω̋ τη̋ Υπηρεσία̋.

Ω̋ επιφάνεια προ̋ επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί τη̋ οποία̋ εκτελούνται οι
εργασίε̋, προσαυξανόμενη κατά τι̋ παράπλευρε̋ προεξοχέ̋ του ικριώματο̋, εφ' όσον έχουν βάθο̋
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μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενε̋ κoρωνίδε̋, κορνίζε̋ κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/023

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλεία̋ επί ικριωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2304 100%

Πετάσματα ασφαλεία̋ (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα
εργασία̋ των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)  επί ικριωμάτων από σανίδε̋ ή
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσει̋ υλικών,
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τι̋ υποδείξει̋ τη̋ Υπηρεσία̋, πλήρη με
του̋ απαιτούμενου̋ συνδέσμου̋, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋ σανιδώματο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/024

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.10.01 Αναρτημένα δάπεδα εργασία̋ (φορεία), δαπάνη κινητοποίηση̋ - αποκινητοποίηση̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2303 100%

Κινητά δάπεδα εργασία̋ (πλατφόρμε̋), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωση̋
ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλού̋ πέδηση̋, με δυνατότητα ελέγχου τη̋ κίνηση̋
τόσο από την θέση ανάρτηση̋, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμό̋ θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά αφαλεία̋ αναγνωρισμένου διεθνώ̋ φορέα.
 Δαπάνη κινητοποίηση̋ - αποκινητοποίηση̋. Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου, η
συναρμολόγηση και στερέωση του συστήματο̋ ανάρτηση̋, η ηλεκτρική συνδεσμολογία, η
αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού.
 Τιμή κατ αποκοπή (κ.α.).

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00

(Ολογράφω̋) : διακόσια ογδόντα

A.T. : 1/025

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.10.02 Αναρτημένα δάπεδα εργασία̋ (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτική̋
ικανότητα̋ έω̋ 200 kg

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2303 100%

Κινητά δάπεδα εργασία̋ (πλατφόρμε̋), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωση̋
ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλού̋ πέδηση̋, με δυνατότητα ελέγχου τη̋ κίνηση̋
τόσο από την θέση ανάρτηση̋, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμό̋ θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά αφαλεία̋ αναγνωρισμένου διεθνώ̋ φορέα.
 Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτική̋ ικανότητα̋ έω̋ 200 kg.
 Τιμή ανά ημέρα παραμονή̋ στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εργασιών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα

A.T. : 1/026

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.10.03 Αναρτημένα δάπεδα εργασία̋ (φορεία), ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτική̋
ικανότητα̋ 200 έω̋ 500 kg

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2303 100%

Κινητά δάπεδα εργασία̋ (πλατφόρμε̋), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό ανύψωση̋
ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλού̋ πέδηση̋, με δυνατότητα ελέγχου τη̋ κίνηση̋
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τόσο από την θέση ανάρτηση̋, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμό̋ θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά αφαλεία̋ αναγνωρισμένου διεθνώ̋ φορέα.
 Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτική̋ ικανότητα̋ 200 έω̋ 500 kg.
 Τιμή ανά ημέρα παραμονή̋ στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εργασιών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν τριάντα πέντε

A.T. : 1/027

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14 Επενδύσει̋ πρόσοψη̋ ικριωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2314.1 100%

Επένδυση πρόσοψη̋ ικριωμάτων με λινάτσε̋ ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή
συνδετήρε̋ στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματο̋. Η επικάλυψη θα είναι πλήρη̋
και τα φύλλα επικάλυψη̋ επαρκώ̋ τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλε̋ τι̋
κατασκευέ̋ εντό̋ κατοικημένων περιοχών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65

(Ολογράφω̋) : εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1/028

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.02 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C10/12

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3212 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα οκτώ

A.T. : 1/029

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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Τιμολόγιο Μελέτη̋

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφω̋) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 1/030

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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Τιμολόγιο Μελέτη̋

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα

A.T. : 1/031

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3215 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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Τιμολόγιο Μελέτη̋

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα πέντε

A.T. : 1/032

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ με χρήση
αντλία̋ ή πυργογερανού  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C25/30

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3215 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των
καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων
μεταφορά̋ αδρανών υλικών και σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και η μεταφορά του
σκυροδέματο̋ στο εργοτάξιο προ̋ διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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Τιμολόγιο Μελέτη̋

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋), η δαπάνη μετάβαση̋ επί τόπου, στησίματο̋ και επιστροφή̋ τη̋ πρέσσα̋ σκυροδέματο̋ και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την θέση
σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν ένα

A.T. : 1/033

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.02 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ χωρί̋ χρήση
αντλία̋  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C10/12

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3212 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση χωρί̋ χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη
του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων μεταφορά̋ αδρανών υλικών και
σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ του μέχρι την θέση διάστρωση̋,
με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτό̋ από αντλία σκυροδέματο̋ και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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Τιμολόγιο Μελέτη̋

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την
θέση σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,00

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα τρία

A.T. : 1/034

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ χωρί̋ χρήση
αντλία̋  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση χωρί̋ χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη
του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων μεταφορά̋ αδρανών υλικών και
σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ του μέχρι την θέση διάστρωση̋,
με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτό̋ από αντλία σκυροδέματο̋ και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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Τιμολόγιο Μελέτη̋

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την
θέση σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα οκτώ

A.T. : 1/035

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ χωρί̋ χρήση
αντλία̋  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3214 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση χωρί̋ χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη
του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων μεταφορά̋ αδρανών υλικών και
σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ του μέχρι την θέση διάστρωση̋,
με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτό̋ από αντλία σκυροδέματο̋ και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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Τιμολόγιο Μελέτη̋

β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την
θέση σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφω̋) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 1/036

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματο̋ χωρί̋ χρήση
αντλία̋  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3215 100%

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή
ποιότητο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Κανονισμού Τεχνολογία̋ Σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την
διάστρωση χωρί̋ χρήση αντλία̋ σκυροδέματο̋ και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και
λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, χωρί̋ την δαπάνη κατασκευή̋ των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη
του έργου,και τι̋ ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματο̋",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματο̋",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματο̋",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγή̋ σκυροδέματο̋",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματο̋",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσει̋ ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου. Επίση̋ απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματο̋ μετά την παρέλευση 90
λεπτών από την ανάμιξη, εκτό̋ εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση
ειδική μελέτη συνθέσεω̋.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεση̋ του έργου, του
σκυροδέματο̋ εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματο̋, εφόσον το
σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίε̋ των αυτοκινήτων μεταφορά̋ αδρανών υλικών και
σκυροδέματο̋, η παρασκευή το μίγματο̋ και οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ του μέχρι την θέση διάστρωση̋,
με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτό̋ από αντλία σκυροδέματο̋ και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματο̋ συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη τη̋ εκάστοτε
απαιτούμενη̋ ποσότητα̋ τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχή̋,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη τη̋ ζητούμενη̋ χαρακτηριστική̋ αντοχή̋ του σκυροδέματο̋ καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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β.Τα πάση̋ φύσεω̋ πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεω̋) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεω̋, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρω̋.

γ.Η δαπάνη χρήσεω̋ δονητών μάζα̋ ή/και επιφανεία̋ και η διαμόρφωση τη̋ άνω στάθμη̋ των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελική̋ ή προσωρινή̋), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τι̋ ανοχέ̋ του τελειώματο̋.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίση̋ ανηγμένη η δαπάνη σταλία̋ των οχημάτων μεταφορά̋ του σκυροδέματο̋
(βαρέλα̋) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματο̋ από την
θέση σκυροδέτηση̋.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωση̋ δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμέ̋ έχουν εφαρμογή σε πάση̋ φύσεω̋ κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα, εκτό̋ από κελύφη, αψίδε̋ και
τρούλου̋.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋
προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα

A.T. : 1/037

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.02 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C10/12

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3212 100%

Παραγωγή σκυροδέματο̋ μικρών έργων επί τόπου, με φορητού̋ αναμικτήρε̋ σκυροδέματο̋ ή
αυτοκινούμενε̋ μπετονιέρε̋, ποιότητα̋ έω̋ C16/20, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του κανονισμού
τεχνολογία̋ σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρί̋ την
δαπάνη κατασκευή̋ των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία ανάμιξη̋, οι πάση̋ φύσεω̋ πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η εργασία διάστρωση̋ και συμπύκνωση̋,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασία̋. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋. Ω̋ μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματο̋. Για μεγαλύτερε̋ ποσότητε̋, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα πέντε

A.T. : 1/038

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3213 100%

Παραγωγή σκυροδέματο̋ μικρών έργων επί τόπου, με φορητού̋ αναμικτήρε̋ σκυροδέματο̋ ή
αυτοκινούμενε̋ μπετονιέρε̋, ποιότητα̋ έω̋ C16/20, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του κανονισμού
τεχνολογία̋ σκυροδέματο̋ (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχή̋ σκυροδέματο̋, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρί̋ την
δαπάνη κατασκευή̋ των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία ανάμιξη̋, οι πάση̋ φύσεω̋ πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η εργασία διάστρωση̋ και συμπύκνωση̋,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασία̋. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋
στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋. Ω̋ μικρά έργα
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση
μέχρι 50 m3 σκυροδέματο̋. Για μεγαλύτερε̋ ποσότητε̋, η τιμολόγηση γίνεται με τη
τιμή του άρθρου 32.02.
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 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν ένα

A.T. : 1/039

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.01 Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋, όταν το σύνολο τη̋
χρησιμοποιούμενη̋ ποσότητα̋ δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευέ̋ από
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C10/12

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3223Α.3 100%

Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋, οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή ποιότητα̋, όταν η
συνολική ποσότητα για όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ ή ποιότητε̋ που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόληση̋ μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένε̋ κατασκευέ̋ που ο όγκο̋ του̋ δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευή̋ (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C10/12.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/040

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋, όταν το σύνολο τη̋
χρησιμοποιούμενη̋ ποσότητα̋ δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευέ̋ από
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/15

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3223Α.4 100%

Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋, οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή ποιότητα̋, όταν η
συνολική ποσότητα για όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ ή ποιότητε̋ που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόληση̋ μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένε̋ κατασκευέ̋ που ο όγκο̋ του̋ δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευή̋ (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C12/16.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/041

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03 Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋, όταν το σύνολο τη̋
χρησιμοποιούμενη̋ ποσότητα̋ δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευέ̋ από
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3223Α.5 100%

Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋, οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή ποιότητα̋, όταν η
συνολική ποσότητα για όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ ή ποιότητε̋ που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόληση̋ μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένε̋ κατασκευέ̋ που ο όγκο̋ του̋ δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευή̋ (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/042

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋, όταν το σύνολο τη̋
χρησιμοποιούμενη̋ ποσότητα̋ δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευέ̋ από
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3223Α.6 100%

Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋, οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή ποιότητα̋, όταν η
συνολική ποσότητα για όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ ή ποιότητε̋ που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόληση̋ μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένε̋ κατασκευέ̋ που ο όγκο̋ του̋ δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευή̋ (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C20/25.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/043

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.05 Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋ οποιασδήποτε κατηγορία̋, όταν το σύνολο τη̋
χρησιμοποιούμενη̋ ποσότητα̋ δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευέ̋ από
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C25/30

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3223Α.7 100%

Προσαύξηση τιμή̋ σκυροδέματο̋, οποιασδήποτε κατηγορία̋ ή ποιότητα̋, όταν η
συνολική ποσότητα για όλε̋ τι̋ κατηγορίε̋ ή ποιότητε̋ που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόληση̋ μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένε̋ κατασκευέ̋ που ο όγκο̋ του̋ δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευή̋ (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντο̋ στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη διαστάσει̋.

Σελίδα 26 από 142



Τιμολόγιο Μελέτη̋

 Για κατασκευέ̋ από σκυρόδεμα κατηγορία̋ C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/044

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3504 100%

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχου̋ από κυψελωτό κονιόδεμα βάρου̋ 400 και 600 kg/m3, με 250 kg
τσιμέντου ανά m3, στι̋ προβλεπόμενε̋ από την μελέτη θέσει̋ για την μόνωση δωμάτων και την
δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του
έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματο̋), o καθαρισμό̋ τη̋ επιφανεία̋
διάστρωση̋ (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώση̋ από κυψελωτό κονιόδεμα των
400 kg/m3 (σε πάχο̋ ίσο προ̋ τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την
παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχου̋ με κυψελωτό κονιόδεμα
των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 110,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα

A.T. : 1/045

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3811 100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώ̋ δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή του̋ (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφο̋, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερση̋-συναρμολόγηση̋ και η εργασία αποξήλωση̋ του
καλουπιού και απομάκρυνση̋ όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματο̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/046

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματο̋ Δομικά πλέγματα B500C

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματο̋, μορφή̋
διατομών, κατηγορία̋ (χάλυβα̋ B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωση̋
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωση̋ με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινο̋ οπλισμό̋ σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή τη̋ επιφανεία̋ έδραση̋ του σκυροδέματο̋ (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).

Ο χάλυβα̋ οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακε̋ αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προ̋ έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη τη̋ τοποθέτηση̋ του
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οπλισμού.

Οι Πίνακε̋ θα συντασσονται βάσει των σχεδίων τη̋ μελέτη̋ και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώ̋ τι̋ διαστάσει̋ των ράβδων (αναπτύγματα), τι̋ διαμέτρου̋, τι̋ θέσει̋
τοποθέτηση̋ και τα μήκη υπερκάλυψη̋, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρου̋ και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρο̋. Οι ω̋ άνω Πίνακε̋ Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρο̋ των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίο̋ παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτό̋ ο προσδιορισμό̋ του μοναδιαίου βάρου̋ των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογή̋                    |
__________|______________________________________________|______________________
  Ονομ.   |        | Κουλούρε̋ και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.
διάμετρο̋ | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00
 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85
 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83
 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στι̋ επιμετρούμενε̋ ποσότητ̋σ, πέραν τη̋ προμήθεια̋, μεταφορά̋ επί τόπου,
διαμόρφωση̋ και τοποθέτηση̋ του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλε̋ ανεξάρτητα τι̋
διασταυρώσει̋ και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματο̋ πρόσδεση̋.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτό̋ αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋ και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το
δάπεδο εργασία̋.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιε̋, αναβολεί̋) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτηση̋ που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφω̋) : ένα και ένα λεπτό

A.T. : 1/047

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02 Οπτοπλινθοδομέ̋ με διακένου̋ τυποποιημένου̋ οπτοπλίνθου̋ 9x12x19 cm, πάχου̋ 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4662.1 100%

Πλινθοδομέ̋ με διάκενου̋ τυποποιημένου̋ οπτόπλινθου̋ διαστάσεων 9x12x19 cm,
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σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθου̋", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματο̋
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχου̋ 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/048

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.04 Οπτοπλινθοδομέ̋ με διακένου̋ τυποποιημένου̋ οπτοπλίνθου̋ 9x12x19 cm, πάχου̋ 1
(μιά̋) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4664.1 100%

Πλινθοδομέ̋ με διάκενου̋ τυποποιημένου̋ οπτόπλινθου̋ διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθου̋", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματο̋
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχου̋ 1 (μιά̋) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/049

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.01 Τοιχοδομέ̋ με τσιμεντοπλίνθου̋ 19x19x39 cm  με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία
1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4701 100%

Toιχοδομέ̋ πάχου̋ 19 cm με διάκενου̋ τσιμεντοπλίνθου̋ διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού
εξοπλισμού ανάμιξη̋ και τροφοδοσία̋ του κονιάματο̋, οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋, τα ικριώματα, η
απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμό̋ του χώρου από τα πάση̋ φύσεω̋ υπολείμματα
κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

 Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/050

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.10.01 Τοιχοδομέ̋ με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχου̋ 10 cm από
δομικά στοιχεία 60x25x10 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4713 100%

Τοιχοδομέ̋ από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με
συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη
του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξη̋ και τροφοδοσία̋ τη̋ ορυκτή̋
κόλλα̋, οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών
και ο καθαρισμό̋ του χώρου από τα πάση̋ φύσεω̋ υπολείμματα υλικών.

 Τοίχοι πάχου̋ 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/051

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.10.02 Τοιχοδομέ̋ με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχου̋ 15 cm από
δομικά στοιχεία 60x25x15 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 4713 100%

Τοιχοδομέ̋ από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με
συμβατή ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη
του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξη̋ και τροφοδοσία̋ τη̋ ορυκτή̋
κόλλα̋, οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών
και ο καθαρισμό̋ του χώρου από τα πάση̋ φύσεω̋ υπολείμματα υλικών.

 Τοίχοι πάχου̋ 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1/052

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 3213 100%

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεω̋ με
σκυρόδεμα κατηγορία̋ C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρε̋
Φ8/10), διατομή̋ έω̋ 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιε̋
μεταφορέ̋, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευή̋
και ο καθαρισμό̋ του χώρου από τα πάση̋ φύσεω̋ υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευή̋ διαζωμάτων μεγαλύτερη̋ διατομή̋, η τιμή του παρόντο̋
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμό̋ πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/053

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.05 Ενισχύσει̋ τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6630.1 100%

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στι̋ θέσει̋ σύνδεση̋ αυτών με τον φέροντα οργανισμό,
για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμική̋ φόρτιση̋). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια
του πλέγματο̋, η κοπή του σε λωρίδε̋ (ελαχίστου πλάτου̋ 50 cm) και η στερέωσή του στην
τοιχοποια με κατάλληλου̋ ήλου̋ σε πυκνό κάνναβο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60

(Ολογράφω̋) : δύο και εξήντα λεπτά
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A.T. : 1/054

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.02 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητέ̋ πλάκε̋ ανοίγματο̋  6,01
έω̋ 12,00 m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5267 100%

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτό̋ από
βυζαντινά) ή τεχνητέ̋ πλάκε̋ επίπεδε̋ ή κυματοειδεί̋, σύμφωνα με την στατική
μελέτη, μονοκλινή̋ ή πολυκλινή̋, οποιασδήποτε κάτοψη̋ και σε οποιοδήποτε ύψο̋
από το έδαφο̋, με δοκίδε̋ (απλού̋ αμείβοντε̋) ή ζευκτά απλή̋ μορφή̋, με
τεγίδε̋, διαδοκίδε̋, στρωτήρε̋, κορυφοδοκού̋, κατά μήκο̋ και με εγκάρσιου̋,
συνδέσμου̋ ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορία̋ κατ ελάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδε̋ 4x6 cm, χωρί̋ σανίδωμα, με σιδηρού̋
συνδέσμου̋ (τζινέτια, αγκάλε̋ ανάρτηση̋ ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,
μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώ̋ και την εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.

Στην τιμή μονάδα̋ συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάση̋ φύσεω̋
μέσα και μέτρα προστασία̋. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα
τη̋ ενότητα̋ 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξηση̋ τη̋ διατομή̋ ή μείωση̋ τη̋ απόσταση̋ των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξηση̋
του πάχου̋ του σανιδώματο̋, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματο̋  6,01 έω̋ 12,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντία̋ προβολή̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 61,00

(Ολογράφω̋) : εξήντα ένα

A.T. : 1/055

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.30.01 Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδε̋ πλάτου̋ 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδε̋
ξυλεία̋ δρυό̋ πλάτου̋ 4,0 - 7,0 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5323 100%

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται οι λωρίδε̋ ραμποτέ καθαρού πάχου̋  τουλάχιστον
22 mm, πλάτου̋ από 4 έω̋ 7 cm και μήκου̋ τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετό̋ από
καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικέ̋ αποστάσει̋ έω̋ 40 cm, με εγκάρσιου̋ συνδέσμου̋ ανά
το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή
ατσαλόβιδε̋ και η εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ του δαπέδου και του σκελετού, το
ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρη̋ καθαρισμό̋ τη̋ επιφανεία̋.

 Από λωρίδε̋ ξυλεία̋ δρυό̋ πλάτου̋ 4,0 - 7,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφω̋) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/056

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.43 Δάπεδο κολλητό από πλάκε̋ συνδυασμένων δρύινων λωρίδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5343 100%

Δάπεδο κολλητό από πλάκε̋ συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "μωσαϊκ-παρκέ",
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα",
ανεξάρτητα από διαστάσει̋ και σχέδιο τοποθέτηση̋, πάχου̋ 8 έω̋ 10 mm που
εφαρμόζεται με ειδική κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα
επεξεργασμένη και καθαρή.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων λωρίδων και τη̋ κόλλα̋,
τα μικροϋλικά, η εργασία προετοιμασία̋ τη̋ επιφάνεια̋ εφαρμογή̋ και επικόλληση̋
του δαπέδου, καθώ̋ και το ξύσιμο και τρίψιμο τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,70

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/057

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.50.03 Σοβατεπιά πλάτου̋ 5 έω̋ 8 cm, πάχου̋ τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5353 100%

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδία̋ πλάτου̋ 5 έω̋ 8 cm, πάχου̋ τουλάχιστον 12 mm
και μήκου̋ τουλάχιστον 2,00 m, πλήρω̋ κατεργασμένα και τοποθετημένα με
ατσαλόπροκε̋ ή UPAT και ξυλόβιδε̋ ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στι̋ συνδέσει̋ των
περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση
του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τι̋
εγκοπέ̋-αρμού̋ αερισμού και τα ειδικά προ̋ τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα
για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στι̋ απαιτούμενε̋ θέσει̋), πλήρω̋
τοποθετημένα.

 Από ξυλεία τύπου δρυό̋.

ΤΤιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφω̋) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 1/058

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 53.60 Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5361 100%

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση μέρου̋ του παρκέτου με μπορντούρα, με ή χωρί̋
φιλέτο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) περιζώματο̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφω̋) : είκοσι οκτώ

A.T. : 1/059

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.02 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομέ̋
"χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5422 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου
Σουηδία̋ Α ποιότητα̋, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρί̋ ενδιάμεση
τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)
5x7.5 cm, με ή χωρί̋ πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για του̋
υαλοπίνακε̋ 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,
αρμοκάλυπτρα κάσσα̋ 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα
φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για
εξασφάλιση ανεμοστεγανότητα̋ και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτό̋ από χειρολαβή
γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευή̋ στερέωση̋ και ανάρτηση̋ και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

 Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομέ̋ χωρικού τύπου, με κάσσα
6x7 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν ένα

Σελίδα 32 από 142



Τιμολόγιο Μελέτη̋

A.T. : 1/060

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.01 Θύρε̋ ξύλινε̋ ταμπλαδωτέ̋ με κάσσα δρομική, πλάτου̋ έω̋ 13 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5441.1 100%

Κατασκευή θύρα̋ ταμπλαδωτή̋ από ξυλεία τύπου Σουηδία̋, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτε̋ (ταμπλάδε̋) από
κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδε̋ πάχου̋ 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων
περαστό 5 x 11 cm πλήρε̋ στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσε̋ τραβέρσε̋ πάχου̋ 5 cm και
πλάτου̋ μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεω̋, στερεώσεω̋ και
λειτουργία̋ (εκτό̋ από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβέ̋) και μικροϋλικά καθώ̋
και εργασία κατασκευή̋, τοποθέτηση̋ και στερέωση̋, περιλαμβανομένη̋ και τη̋
εργασία̋ τοποθέτηση̋ χωνευτή̋ κλειδαριά̋ και χειρολαβών.

 Με κάσσα δρομική, πλάτου̋ έω̋ 13 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 155,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν πενήντα πέντε

A.T. : 1/061

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικό̋ σκελετό̋ ή δικτύωμα επιστέγαση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματο̋ επιστέγαση̋,
οποιουδήποτε ανοίγματο̋, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα
υποδομή, από απλέ̋ ή σύνθετε̋ διατομέ̋ (προφίλ) από χάλυβα ποιότητα̋ S235J, σε
οποιοδήποτε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεση̋,
στήριξη̋, πάκτωση̋ κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρω̋
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγηση̋, ανύψωση̋, στερέωση̋ και υλικά και
μικροϋλικά όπω̋ κοχλίε̋, πλάκε̋ εδράσεω̋, κομβοελάσματα κορυφή̋ κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφω̋) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 1/062

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.31 Μεταλλικό̋ σκελετό̋ τοιχοπετάσματο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6118 100%

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντο̋ τοιχοπετάσματο̋ με
ή χωρί̋ ανοίγματα (εκτό̋ ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε
ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋, από απλέ̋ στραντζαριστέ̋ διατομέ̋ γαλβανισμένου
μορφοσιδήρου ή διατομέ̋ στραντζαριστή̋ λαμαρίνα̋ (στρωτήρε̋, ορθοστάτε̋, κλπ),
στερεωμένε̋ με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά
μορφοσίδηρο̋, στρατζαριστέ̋ διατομέ̋, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώ̋
και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋, τοποθέτηση̋ και στερεώση̋.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφω̋) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/063

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.01 Υαλοστάσια σιδηρά βάρου̋ έω̋ 10 kg/m2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6201 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρου̋ έω̋ 10 kg/m2 από ποικίλε̋
σιδηρέ̋ διατομέ̋ απλή̋, διπλή̋ ή πολλαπλή̋ επαφή̋, σταθερού ή κινητού και
γενικά σιδηρέ̋ διατομέ̋, υλικά και εξαρτήματα συγκόλληση̋, στερέωση̋, ανάρτηση̋
και λειτουργία̋ και εργασία τοποθέτηση̋ και στερέωση̋, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφω̋) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1/064

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρε̋ σιδηρέ̋ απλού σχεδίου από ευθύγραμμε̋ ράβδου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6221 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμε̋ ράβδου̋
οποιασδήποτε διατομή̋, καρφωτών, με ή χωρί̋ εντορμίε̋, με όλα τα εξαρτήματα
στερέωση̋, ανάρτηση̋ και λειτουργία̋, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνε̋
χειρολαβέ̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφω̋) : πέντε

A.T. : 1/065

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.22 Θύρε̋ σιδηρέ̋ σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμε̋, καμπύλε̋ ή και ελικοειδεί̋ ράβδου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6222 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμε̋,
καμπύλε̋ ή και ελικοειδεί̋ ράβδου̋ (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρί̋ εντορμίε̋,
με ή χωρί̋ υαλοστάσιο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά
κουφώματα", με όλα τα εξαρτήματα στερέωση̋, ανάρτηση̋ και λειτουργία̋, καθώ̋
και με κλεδαριά ασφαλεία̋ (τύπου YALE ή παρεμφερού̋) και χειρολαβέ̋ από λευκό
μέταλλο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφω̋) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 1/066

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.40 Κάσσε̋ ανάρτηση̋ θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρή̋ εξέλαση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6239 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτηση̋ θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από
στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρή̋ εξέλαση̋ (DKP). Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό
πολυουρεθάνη̋ ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή
ηχομονωτικό υλικό πληρώσεω̋ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών
με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάση̋ φύσεω̋ υλικά κατασκευή̋ και πληρωση̋
και η εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋ και τοποθέτηση̋.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/067

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδου̋ συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμε̋
ράβδου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6401 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδου̋
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωση̋ και
στερέωση̋ καθώ̋ και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.
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 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμε̋ ράβδου̋.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/068

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.02 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδου̋ συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από
ευθύγραμμε̋ και καμπύλε̋ ράβδου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6402 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδου̋
συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωση̋ και
στερέωση̋ καθώ̋ και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.

 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμε̋ και καμπύλε̋ ράβδου̋.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,30

(Ολογράφω̋) : πέντε και τριάντα λεπτά

A.T. : 1/069

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.47 Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6447 100%

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρου̋ 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδέ̋ (κατσαρό),
τοποθετημένο σε πασσάλου̋ ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋ περιφραγμάτων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφω̋) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/070

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.02 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρου̋ 12 - 24 kg/m2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6501 100%

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανική̋ κατασκευή̋,
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με
διάταξη των επιμέρου̋ στοιχείων του̋ ανάλογα με την "σειρά" του̋, με δυνατότητα
υποδοχή̋ διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00
"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρω̋ τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν
από καταλόγου̋ προμηθευτών ώ̋ προϊόντα έτοιμα προ̋ τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων
σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του εργοστασίου κατασκευή̋.

 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  12 - 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00

(Ολογράφω̋) : διακόσια
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A.T. : 1/071

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.19 Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη χωνευτά

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6530 100%

Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ένα ή και περισσότερα συρόμενα, μη χωνευτά
φύλλα, οποιασδήποτε αναλογία̋ διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων συρομένων ή σταθερών,
επιφανεία̋ εξωτερικού πλαισίου μέχρι 8,00 m2,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα πέντε

A.T. : 1/072

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητέ̋ σίτε̋ αερισμού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6530 100%

Κινητέ̋ σίτε̋ αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενε̋ σε σκελετό από διατομέ̋ αλουμινίου. Πλαίσιο με
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετό̋ (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και
εργασία διαμόρφωση̋ και τοποθέτηση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφω̋) : σαράντα πέντε

A.T. : 1/073

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.32 Προστατευτικέ̋ επενδύσει̋ θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6532 100%

Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψου̋ έω̋ 20 cm, προστατευτική επένδυση
στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έω̋ 0,20x0,60 cm και πάχου̋ μέχρι
2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στι̋ δύο όψει̋ του̋. Συμπεριλαμβάνεται το
ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεω̋ και τοποθετήσεω̋ και η εργασία διάνοιξη̋ οπών για την
υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋ αλουμινίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφω̋) : σαράντα πέντε

A.T. : 1/074

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.43 Γωνίε̋ από ανοδιωμένο αλουμίνιο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6543 100%

Γωνίε̋ από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διατομή̋ 30Χ30Χ2 mm,  τοποθετούμενε̋ για την προοστασία ακμών
βαθμίδων ή απολήξεων επιχρισμάτων κατά τι̋ κατακόρυφε̋ ακμέ̋ των τοίχων, στερεωμένε̋ με
ειδικού̋ ήλου̋.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/075

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.03 Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7103 100%

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψο̋, με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα
μέχρι βάθου̋ 2 έω̋ 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου
αμέσω̋ πριν από την έναρξη του αρμολογήματο̋, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η
συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικό̋ καθαρισμό̋, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

 Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεω̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 1/076

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7131 100%

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρει̋ στρώσει̋, επί
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφο̋, και σε ύψο̋ μέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασία̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00
"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασία̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1/077

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.46 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7146 100%

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφο̋
και σε ύψο̋ από το δάπεδο εργασία̋ μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", με
ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρει̋ στρώσει̋, εκ των οποίων η πρώτη με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλε̋ με
ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου.

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό,
εργαλεία και ικριώματα εργασία̋. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,90

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1/078

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7211 100%

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρη̋ με του̋ απαιτούμενου̋
ημικεράμου̋ και του̋ ειδικού̋ κορυφοκεράμου̋, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσει̋ στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,
σύρματο̋ γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg επί τόπου, τα
ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεω̋ και προσδέσεω̋ όλων των κεραμιδιών με
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σύρμα καθώ̋ και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/079

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.03 Επιστεγάσει̋ με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, μπακλαβωτή, πάχου̋ 1,00 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7231 100%

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχου̋ 1 mm, επί υπάρχοντο̋ ξυλίνου ή
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01
"Επιστεγάσει̋ με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά
την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στου̋ κορφιάδε̋ με φύλλο
επίπεδη̋ λαμαρίνα̋ πλάτου̋ 0,80 m και στι̋ θέσει̋ των υδρορροών (ντερέδων) κατά
το απαιτουμενο πλάτο̋, με στερέωση των φύλλων με ειδικού̋ συνδέσμου̋ στην
περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένε̋ ξυλόβιδε̋ στην περίπτωση
ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και
τη̋ λαμαρίνα̋ ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχου̋ 2 mm.

 Επιστεγάσει̋ με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχου̋ 1,00 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/080

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.70 Επιστεγάσει̋ με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7231 100%

Επιστεγάσει̋ με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχου̋ 16 mm, άθραυστα,
υψηλή̋ αντοχή̋ στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή
φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμέ̋ είναι ενδεικτικέ̋),
θερμομονωτική̋ ικανότητα̋. πυραντοχή̋ και ηχομόνωση̋, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα
ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτή̋ των φύλλων (γενικώ̋ σύνδεσμοι τύπου
"Π"ή τύπου "Η").

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία κατασκευή̋, τοποθέτηση̋, στερέωση̋, με όλα τα
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον
εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφω̋) : εξήντα επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/081

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.75.01 Κουπόλε̋ φυσικού φωτισμού και αερισμού, σταθερέ̋, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα,
εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7231 100%

Κουπόλε̋ φυσικού φωτισμού και αερισμού (Skylight), τυποποιημένων διαστάσεων, αποτελούμενε̋ από
σκελετό από ανοδιωμένε̋ διατομέ̋ αλουμινίου ή γαλβανισμένου χάλυβα, με διάταξη πλήρου̋
υδατοστεγανότητα̋ και παρεμβύσματα ανεμοστεγανότητα̋, επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού με
επίπεδα ή καμπύλα πολυκαρβονικά φύλλα ή φύλλα ακρυλικού (ΡΜΜΑ).

 Κουπόλε̋ σταθερέ̋ φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με
πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφάνεια̋.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 390,00

(Ολογράφω̋) : τριακόσια ενενήντα

A.T. : 1/082

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσει̋ με πλάκε̋ τσιμέντου, πλευρά̋ άνω των 30 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7316 100%

Επιστρώσει̋ με πλακών τσιμέντου πλευρά̋ άνω των 30 cm και πάχου̋ 3 έω̋ 5 cm,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμού̋ πλάτου̋ έω̋ 5 mm, επί υποστρώματο̋ πάχου̋ 2 cm,
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα
υλικά, πλάκε̋, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.

 Επιστρώσει̋ με πλάκε̋ τσιμέντου πλευρά̋ άνω των 30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/083

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσει̋ δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7331 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1η̋ ποιότητα̋ ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητα̋ έω̋ 0,5%, αντοχή̋ σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματο̋ και σχεδίου εφαρμογή̋, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσει̋ με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικέ̋ και
εξωτερικέ̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμού̋ 1 έω̋ 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματο̋, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεω̋ συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
τελική̋ επιφανεία̋ του δαπέδου.

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία χάραξη̋ τοποθέτηση̋, αρμολόγηση̋ και καθαρισμού με τα
υλικά πάση̋ φύσεω̋ επί τόπου.

 Επιστρώσει̋ δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφω̋) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/084

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01 Επενδύσει̋ τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7326.1 100%

Επενδύσει̋ τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχή̋ σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματο̋ και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσει̋ με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικέ̋ και
εξωτερικέ̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμού̋ 1 έω̋ 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό τη̋
πρόσφυση̋ με την επιφάνεια εφαρμογή̋, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματο̋, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
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Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία χάραξη̋ τοποθέτηση̋, αρμολόγηση̋ και καθαρισμού με τα
υλικά πάση̋ φύσεω̋ επί τόπου.

 Επενδύσει̋ τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/085

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7326.1 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμού̋ πλάτου̋ 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή
κόλλα πλακιδίων.

Πλήρω̋ περαιωμένη εργασία χάραξη̋ τοποθέτηση̋, αρμολόγηση̋ και καθαρισμού με τα
υλικά πάση̋ φύσεω̋ επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/086

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσει̋ δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρει̋ στρώσει̋, πάχου̋ 2,5
cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7336 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων και κατασκευέ̋ περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσει̋
τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσει̋ τσιμεντοκονία̋ πάχου̋ 2,5 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/087

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.02 Επιστρώσει̋ δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα
σε δύο στρώσει̋, πάχου̋ 1,5 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7338 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων και κατασκευέ̋ περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση
τσιμεντοκονιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματο̋
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και
δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη
άμμο.

 Επιστρώσει̋ τσιμεντοκονία̋ πάχου̋ 1,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,30

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και τριάντα λεπτά
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A.T. : 1/088

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματο̋ (λούκια)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7347 100%

Περιθώρια δώματο̋ (λούκια) αναπτύγματο̋ έω̋ 0,30 m, μέσου πάχου̋ 3,5 cm,
αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματο̋ των 450 kg τσιμέντου
και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχο̋
στα σημεία συμβολή̋ του δώματο̋ και του στηθαίου.

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεω̋ και συναρμογή̋ με την επίστρωση του δώματο̋,
η διαμόρφωση καμπύλου τμήματο̋ με ακτίνα 4 έω̋ 5 cm, με κατάλληλο καλούπι
(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά
και η εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφω̋) : εννέα

A.T. : 1/089

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.97 Επιστρώσει̋ με πλαστικά πλακίδια

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσει̋ με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια,
οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωματισμού, πάχου̋ 2 mm, επικολλούμενα με ειδική
κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα".

Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρου̋
κατασκευή̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,80

(Ολογράφω̋) : είκοσι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/090

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.01 Ταινίε̋ (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, μάρμαρο, πάχου̋ 2 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7491 100%

Ταινίε̋ (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεω̋ Πεντέλη̋ πάχου̋ 2 cm και πλάτου̋
έω̋ 10 cm.  Υλικά και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.
Ταινίε̋ επιστρώσεων από  μαλακό μάρμαρο πάχου̋ 2 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1/091

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρε̋) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έω̋
εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 2 cm και πλάτου̋ 11 - 30 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7503 100%

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρε̋) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και
καθαρισμού.
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Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Κατώφλια από  μάρμαρο σκληρό έω̋ εξαιρετικά σκληρό, πάχου̋ 2 cm και πλάτου̋ 11-30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφω̋) : ογδόντα τέσσερα

A.T. : 1/092

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.01 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο μαλακό, πάχου̋ 2 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7511 100%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτου̋ έω̋ 10 cm και κατά τα λοιπά όπω̋ στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτου̋ έω̋ 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και
καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Σοβατεπιά από  μαλακό μάρμαρο πάχου̋ 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφω̋) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/093

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιέ̋ παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχου̋ 2 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7531 100%

Ποδιέ̋ παραθύρων από μάρμαρο πλάτου̋ έω̋ 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσει̋ με φυσικού̋ λίθου̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψη̋, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεω̋ και η εργασία κοπή̋ των πλακών, μόρφωση̋ εγκοπή̋ (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψη̋, στρώση̋, αρμολογήματο̋ και καθαρισμού.

Oι τιμέ̋ του παρόντο̋ άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευση̋ Βέροια̋, λευκό,
εξαιρετική̋ ποιότητο̋ (extra).

Ποδιέ̋ παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχου̋ 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/094

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.03 Υαλοπίνακε̋ απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανεί̋, πάχου̋ 5,0 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7604.1 100%

Υαλοπίνακε̋ απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρω̋ τοποθετημένοι με στόκο και
καρφίδε̋ ή μεταλλικού̋ συνδέσμου̋ ή με πηχίσκου̋ (ξύλινου̋ ή μεταλλικού̋) επί
ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01
"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακε̋".
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Υαλοπίνακε̋  διαφανεί̋, πάχου̋ 5,0 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/095

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.02.03 Υαλοπίνακε̋ διαφανεί̋ απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχου̋ 5,0 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7609.1 100%

Υαλοπίνακε̋ διαφανεί̋ απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρω̋ τοποθετημένοι επί
κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη
περιλαμβάνεται στι̋ τιμέ̋ των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακε̋".

Υαλοπίνακε̋ διαφανεί̋  πάχου̋ 5,0 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,20

(Ολογράφω̋) : είκοσι επτά και είκοσι λεπτά

A.T. : 1/096

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.01 Υαλοπίνακε̋ ασφαλεία̋ (LAMINATED), συνολικού πάχου̋ 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3
mm)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7609.2 100%

Υαλοπίνακε̋ ασφαλεία̋ (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή
(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων, πλήρω̋ τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη
και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακε̋ με ενδιάμεσο
κενό".

Υαλοπίνακε̋ ασφαλεία̋ (Laminated) συνολικού πάχου̋ :
 6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφω̋) : τριάντα εννέα

A.T. : 1/097

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμού̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7735 100%

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμού̋ σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση τη̋ επιφανεία̋ του επιχρίσματο̋, αφαίρεση των ανωμαλιών,
καθαρισμό̋, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεω̋ ακρυλική̋
ρητίνη̋, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεω̋ νερού, με αντοχή στα
αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφω̋) : ένα και εβδομήντα λεπτά
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A.T. : 1/098

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμού̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7736 100%

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμού̋, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισμό̋ τη̋ επιφανεία̋ με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με
ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεω̋ νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα,
καθαρισμό̋ των ρόζων και επάλειψή του̋ με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα
και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφω̋) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 1/099

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7737 100%

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένη̋ επιφανεία̋ σύμφωνα με την μελέτη και τι̋ ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λεία̋ επιφανεία̋, εφαρμογή πρώτη̋ στρώσεω̋
υλικού σπατουλαρίσματο̋, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερη̋ στρώση̋,
διασταυρουμένη̋ προ̋ την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λεία̋ επιφάνεια̋ εφαρμογή
πρώτη̋ στρώσεω̋ υλικού σπατουλαρίσματο̋ με τσιμεντοειδέ̋ λευκό ακρυλικό υλικό
σε μορφή σκόνη̋ ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματο̋ έτοιμου προ̋ χρήση, τρίψιμο
με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερη̋ στρώση̋ ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματο̋,
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40

(Ολογράφω̋) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T. : 1/100

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.02 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7738 100%

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένη̋ επιφανεία̋ σύμφωνα με την μελέτη και τι̋ ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών".

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λεία̋ επιφανεία̋, εφαρμογή πρώτη̋ στρώσεω̋
υλικού σπατουλαρίσματο̋, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερη̋ στρώση̋,
διασταυρουμένη̋ προ̋ την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λεία̋ επιφάνεια̋ εφαρμογή
πρώτη̋ στρώσεω̋ υλικού σπατουλαρίσματο̋ με τσιμεντοειδέ̋ λευκό ακρυλικό υλικό
σε μορφή σκόνη̋ ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματο̋ έτοιμου προ̋ χρήση, τρίψιμο
με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερη̋ στρώση̋ ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματο̋,
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

 Ξυλίνων επιφανειών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφω̋) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/101

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.18 Διάστρωση βελατούρα̋ επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7739 100%

Διάστρωση βελατούρα̋ αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών βάσεω̋ νερού
ή διαλύτου επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο τη̋ έτοιμη̋ επιφάνεια̋, με το τυχόν απαιτούμενο
ψιλοστοκάρισμα και διάστρωση τη̋ βελατούρα̋. Υλικά πάση̋ φύσεω̋ και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφω̋) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/102

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακέ̋ βαφέ̋, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματο̋ ενό̋ συστατικού βάσεω̋
νερού η διαλύτου αλκυδική̋, ακρυλική̋ ή τροποποιημένη̋ αλκυδική̋ ή ακρυλική̋ ρητίνη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7744 100%

Εφαρμογή αντισκωριακή̋ βαφή̋ με την απαιτούμενη προετοιμασία τη̋ επιφανεία̋,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμό̋ σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματο̋ ενό̋ συστατικού βάσεω̋ νερού η διαλύτου αλκυδική̋,
ακρυλική̋ ή τροποποιημένη̋ αλκυδική̋ ή ακρυλική̋ ρητίνη̋. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα
πιγμέντα αντιδιαβρωτική̋ και αντισκωριακή̋ δράση̋, όπω̋ ο ψευδάργυρο̋ (Zn), το οξείδιο του
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλα̋ ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη
( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολεί̋ τη̋ διάβρωση̋ και τη̋ σκουριά̋, σε ελάχιστο συνολικό πάχο̋ ξηρού
υμένα τα 50 μικρά.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφω̋) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T. : 1/103

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.53 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7753 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισμάτων, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματο̋".

Καθαρισμό̋, απλή επάλειψη με λινέλαιο, επισκευέ̋, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο
στρώσει̋ ελαιοχρώματο̋. Υλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/104

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεω̋ νερού η διαλύτου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7755 100%

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμό̋ σιδηρών επιφανειών".
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Απόξεση και καθαρισμό̋ με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματο̋ ενό̋ συστατικού και δύο στρώσει̋ ελαιοχρώματο̋. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφω̋) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/105

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.62 Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά
ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7765 100%

Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένη̋ έτοιμη̋ επιφάνεια̋, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματο̋".

Τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο και εφαρμογή δύο στρώσεων εποξειδικού ή
πολυουρεθανικού βερνικοχρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και
εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 1/106

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.66 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδική̋ ή ακρυλική̋ βάσεω̋,
ενό̋ συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7766 100%

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδική̋ ή ακρυλική̋ βάσεω̋,
ενό̋ συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 οC, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμό̋ σιδηρών
επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμό̋ με σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού
υποστρώματο̋ με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου
βερνικοχρώματο̋ με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφο̋ χρωματισμό̋. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,80

(Ολογράφω̋) : επτά και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/107

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έω̋ 1''

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7767.2 100%

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμό̋ σιδηρών επιφανειών".

 Διαμέτρου έω̋ 1".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35

(Ολογράφω̋) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά
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A.T. : 1/108

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.68 Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7768 100%

Συμπληρωματική επεξεργασία τη̋ επιφανεία̋ του δαπέδου για την επίτευξη λεία̋
επιφάνεια̋ κατάλληλη̋ για βερνίκωμα: πλήρη̋ απόξεση τη̋ επιφανεία̋ με κατάλληλο
μηχάνημα εφοδιασμένο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού,
τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπω̋ πρώτη και 3η στρώση (τελική)
χωρί̋ τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμό̋ επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30

(Ολογράφω̋) : επτά και τριάντα λεπτά

A.T. : 1/109

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματο̋ βάσεω̋ νερού η διαλύτη ενό̋ η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδική̋ ή τροποποιημένη̋ πολυουρεθανική̋ ρητίνη̋,
βάσεω̋ νερού η διαλύτου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7771 100%

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματο̋ ή υποστρώματο̋ δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδική̋ ή               τροποποιημένη̋
πολυουρεθανική̋ ρητίνη̋, βάσεω̋ νερού η διαλύτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,70

(Ολογράφω̋) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/110

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατική̋ διασπορά̋,  ακρυλική̋,
στυρενιοακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάσεω̋ εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλική̋ στυρενιοακρυλική̋- ακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάσεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατική̋ διασπορά̋ χρώματα ακρυλική̋,
ή βινυλική̋, ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋ σε δύο διαστρώσει̋, χωρί̋ προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλική̋ στυρενιοακρυλική̋-        ακρυλική̋ ή
πολυβινυλική̋ βάσεω̋
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφω̋) : εννέα

A.T. : 1/111

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατική̋ διασπορά̋,  ακρυλική̋,
στυρενιοακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάσεω̋ εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλική̋ ή στυρενιο-ακριλική̋ βάσεω̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1 100%

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατική̋ διασπορά̋ χρώματα ακρυλική̋,
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ή βινυλική̋, ή στυρενιο-ακρυλική̋ βάσεω̋ σε δύο διαστρώσει̋, χωρί̋ προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλική̋ ή στυρενιο-ακριλική̋      βάσεω̋.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T. : 1/112

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7791 100%

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματο̋, με την
απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έω̋ 15% τη̋ επιφανεία̋ των παλαιών χρωμάτων
(υλικά, ικριώματα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφω̋) : πέντε

A.T. : 1/113

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.92.01 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών
χρωμάτων με καμινέττο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7792 100%

Αφαίρεση πλήρη̋ παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών
με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).

 Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/114

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.95 Αντιγραφιστικέ̋ επαλείψει̋(antigraffiti) μόνιμη̋ προστασία̋, ενό̋ ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανική̋ βάσεω̋ ή βάσεω̋ σιλικόνη̋.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7744 100%

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματο̋, κεραμικών,
μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμό̋ επιφανειών με πλύση,
χωρί̋ ανάγκη επανάλειψη̋ τη̋ προστατευτική̋ επίστρωση̋), με υδρόφοβα υλικά,
διαφανή, μόνιμη̋ προστασία̋, μετά από κατάλληλη προετοιμασία τη̋ επιφάνεια̋
εφαρμογή̋, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική
επάλειψη" και τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00

(Ολογράφω̋) : πέντε

A.T. : 1/115

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.96 Μυκητοκτόνε̋ επαλείψει̋ ξυλίνων επιφανειών
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7744 100%

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του
ξύλου έναντι προσβολή̋ από μικροοργανισμού̋ (παράσιτα, μύκητε̋, κλπ).
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματο̋, η κατάλληλη προετοιμασία τη̋
επιφάνεια̋, η εφαρμογή στρώση̋ εμποτισμού αλκυδική̋ βάσεω̋ και δύο στρώσεων
ακρυλική̋ βάσεω̋ πάχου̋ 80 μm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80

(Ολογράφω̋) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/116

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμή̋ χρωματισμών πάση̋ φύσεω̋ λόγω προσθέτου ύψου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7797 100%

Προσαύξηση τιμή̋ χρωματισμών πάση̋ φύσεω̋ ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου
ύψου̋, πέραν των 5,00 m ύψου̋ από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασία̋
(εδάφου̋, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για
την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,34

(Ολογράφω̋) : τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 1/117

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.01 Γυψοσανίδε̋ κοινέ̋, επίπεδε̋, πάχου̋ 12,5 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδε̋ οιουδήποτε σχήματο̋, πλάτου̋ και μήκου̋, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετό̋
τιμολογείται ιδιαιτέρω̋).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋
τοποθετήσεω̋.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήση̋ γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμέ̋ των άρθρων 78.05.01.εω̋ 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδε̋ κοινέ̋, επίπεδε̋, πάχου̋ 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία

A.T. : 1/118

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.05 Γυψοσανίδε̋ πυράντοχε̋, επίπεδε̋, πάχου̋ 12,5 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7809 100%

Γυψοσανίδε̋ οιουδήποτε σχήματο̋, πλάτου̋ και μήκου̋, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετό̋
τιμολογείται ιδιαιτέρω̋).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋
τοποθετήσεω̋.
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήση̋ γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμέ̋ των άρθρων 78.05.01.εω̋ 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

 Γυψοσανίδε̋ πυράντοχε̋, επίπεδε̋, πάχου̋ 12,5 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T. : 1/119

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.20 Επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο τύπου TAMOSEAL

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη με στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο τύπου TAMOSEAL σε επιφάνειε̋ από σκυρόδεμα,
οπτόπλινθου̋ κ.λ.π.
Η επιφάνεια που θα διαστρωθεί πρέπει προηγουμένω̋ να καθαρισθεί με τρίψιμο και αέρα υπό πίεση
(κομπρεσερ αέρα) και να πλυθεί ούτω̋ ώστε μα μην υπάρχουν βρωμιέ̋, χρώματα , λάδια, ασβεστώματα
κ.λ.π.. Η σύνθεση του συγκεκριμένου κονιάματο̋ συνιστάται από το SINTOPLAST (γαλάκτωμα ειδικών
πολυμερικών ρητινών), νερό και TAMOSEAL σε αναλογίε̋ ανάμιξη̋ που προβλέπονται από του̋
κατασκευαστέ̋ των πιο πάνω υλικών. Η προ̋ επάλειψη επιφάνεια θα επιχρισθεί σε δύο στρώσει̋
(σταυρωτά) με χρονική διαφορά από 12-24 ώρε̋ και σε συνολικό πάχο̋ 2mm.Στην πρώτη στρώση θα
χρησιμοποιηθεί το TAMOSEAL G (χρώματο̋ γκρίζου) και στη δεύτερη στρώση θα χρησιμοποιηθεί το
TAMOSEAL W (χρώματο̋ λευκού). Ήτοι εν γένει υλικά και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.
(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφω̋) : τριάντα

A.T. : 1/120

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματο̋ με υλικό ασφαλτική̋ βάσεω̋ εν θερμώ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7901 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματο̋ με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ,
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανεία̋ με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό
επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού τη̋ επιφανεία̋ και επαλείψεω̋,
σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70

(Ολογράφω̋) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/121

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.04 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματο̋ με υλικό με βάση τι̋ σιλικόνε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7902 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματο̋ με στεγανωτικό υλικό με βάση τι̋ σιλικόνε̋
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανεία̋ με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο
υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού τη̋ επιφανεία̋ και επαλείψεω̋ σύμφωνα με
τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40

(Ολογράφω̋) : οκτώ και σαράντα λεπτά

A.T. : 1/122

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματο̋ με εποξειδικά υλικά
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματο̋ με στεγανωτικό υλικό με βάση τι̋ εποξειδικέ̋
ρητίνε̋ εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανεία̋ με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με
τι̋ οδηγίε̋ του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή
ανάλογα με τι̋ συνθήκε̋ περιβάλλοντο̋. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμό̋ τη̋
επιφανεία̋ επαλέιψεω̋ και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυση̋ (αστάρι,
primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρί̋ τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ τη̋
επαλείψεω̋.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ τη̋ επαλείψεω̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50

(Ολογράφω̋) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/123

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01 Επιστρώσει̋ με ελαστομερεί̋ μεμβράνε̋, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων τη̋ στρώση̋ κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στι̋ απολήξει̋ (άκρα), στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ σωληνώσεων, καθώ̋ και στι̋ ακμέ̋,
γωνίε̋ και συναρμογέ̋, και απολήξει̋.

 Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και  με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/124

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσει̋ με ελαστομερεί̋ μεμβράνε̋, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο
(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικέ̋ ίνε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων τη̋ στρώση̋ κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στι̋ απολήξει̋ (άκρα), στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ σωληνώσεων, καθώ̋ και στι̋ ακμέ̋,
γωνίε̋ και συναρμογέ̋, και απολήξει̋.

 Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικέ̋ ίνε̋.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/125

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.03 Επιστρώσει̋ με ελαστομερεί̋ μεμβράνε̋, μεμβράνη ασφαλτική̋ βάσεω̋ με επίστρωση
προστασία̋ από φύλλο αλουμινίου, πάχου̋ 0,08 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικέ̋ μεμβράνε̋".
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάση̋ φύσεω̋ υλικών, ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋
επιφάνεια̋ εφαρμογή̋, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων τη̋ στρώση̋ κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στι̋ απολήξει̋ (άκρα), στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ σωληνώσεων, καθώ̋ και στι̋ ακμέ̋,
γωνίε̋ και συναρμογέ̋, και απολήξει̋.

 Μεμβράνη ασφαλτική̋ βάσεω̋ με επίστρωση προστασία̋ από φύλλο αλουμινίου, πάχου̋ 0,08 mm.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 1/126

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.01 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρου̋ 125 gr/m2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7914 100%

Στρώσει̋ γεωυφάσματο̋ διαχωρισμού ή προστασία̋, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε
θέσει̋ τη̋ κατασκευή̋, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρου̋ 125 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40

(Ολογράφω̋) : δύο και σαράντα λεπτά

A.T. : 1/127

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματο̋ με πλάκε̋ από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχου̋
50 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματο̋ (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματο̋, με
πλάκε̋ από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχου̋ 50mm, με ή χωρί̋ στερέωση
αυτών.

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,30

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 1/128

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκε̋ ορυκτοβάμβακα πάχου̋ 50 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7934 100%

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκε̋ ορυκτοβάμβακα
πάχου̋ 50 mm, πυκνότητα̋ 80 kg/m3, με ή χωρί̋ στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και
εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματική̋ επιφανεία̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα

A.T. : 1/129

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων
που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7744 100%

Επιστρώσει̋ εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκού̋ ή έγχρωμου̋ κυβόλιθου̋
περιέχοντε̋ ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματο̋, σε οποιαδήποτε υποδομή.

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβόλιθων τη̋ συγκεκριμένη̋ κατηγορία̋ θα προσδίδεται
με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή του̋ στοιβάδα του̋, και όχι με επίστρωση, επίπαση
ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατική̋ κατασκευή̋ κυβόλιθου̋.

Οι επιδόσει̋ των ψυχρών κυβόλιθων εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα τη̋ επιφανεία̋ του̋ στην
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι
καινούργιοι κυβόλιθοι θα πληρούν τι̋ ελάχιστε̋ απαιτήσει̋ του ακολούθου πίνακα:
________________________________________________________________________________
     Ελάχιστε̋ επιδόσει̋ λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά
________________________________________________________________________________
Κατηγοριοποίηση   |Αρχικό̋ συντελεστή̋| Αρχικό̋ συντελεστή̋ |Αρχικό̋ συντελεστή̋
προιόντων         | ανακλαστικότητα̋  | αντανακλαστικότητα̋ |    εκπομπή̋ στο
                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύ̋ υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared
                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)
                  |       (SR)        |       (SRnir)       |
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     |
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     |
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,50       |     >= 0,50         |      >= 0,85
__________________|___________________|_____________________|___________________
ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     |
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     |
ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     |
ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     |
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,40       |     >= 0,50         |      >=0,85

Οι περιέχοντε̋ ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τι̋
ανοχέ̋ διαστάσεων θα πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.

Θα συνοδεύονται επίση̋ από εκθέσει̋ εργαστηριακών δοκιμών μέτρηση̋ τη̋ ανακλαστικότητα̋ στην
ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα ASTM Ε 903/ASTM G159) και του
συντελεστή εκπομπή̋ στο υπέρυθρο, με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρω̋ περαιωμένη̋ επίστρωση̋ σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,40

(Ολογράφω̋) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

A.T. : 1/130

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.20 Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλα̋, παντό̋ τύπου και
πάχου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2236 100%

Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων τοποθετημένων με χρήση κόλλα̋,παντό̋ τύπου και πάχου̋ (πλαστικά
πλακίδια, μοκέτε̋, ασφαλτόπανα κ.λ.π.),άνευ προσοχή̋, εκτελούμενη με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό
ή χειροκίνητο εργαλείο ή χρήση φλογίστρου) και συσσώρευση των προιόντων  καθαιρέσεω̋ και
οριστική απομάκρυνσή του̋ από το έργο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,21

(Ολογράφω̋) : τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 1/131

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.73 Αποξήλωση νιπτήρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση νιπτήρα πλήρη με βαλβίδα και σιφώνι με την αποχέτευση, δηλαδή αποξήλωση νιπτήρα,
φόρτωση των υλικών καθαίρεση̋ και απομάκρυνση από το χώρο εργασία̋. Περιλαμβάνονται οι
φορτοεκφορτώσει̋ και όλε̋ οι μεταφορέ̋ (κάθετε̋ και οριζόντιε̋) μέχρι την τελική απομάκρυνση
από το έργο.
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(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά

A.T. : 1/132

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.73.02 Αποξήλωση νιπτήρα διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Αποξήλωση νιπτήρα πλήρη με βαλβίδα και σιφώνι με την αποχέτευση, δηλαδή αποξήλωση νιπτήρα,
φόρτωση των υλικών καθαίρεση̋ και απομάκρυνση από το χώρο εργασία̋. Περιλαμβάνονται οι
φορτοεκφορτώσει̋ και όλε̋ οι μεταφορέ̋ (κάθετε̋ και οριζόντιε̋) μέχρι την τελική απομάκρυνση
από το έργο.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφω̋) : δέκα

A.T. : 1/133

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.74 Αποξήλωση ουρητηρίου όρθιου επίτοιχου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση ουρητηρίου όρθιου επίτοιχου, μια̋ θέσεω̋, από υαλώδη πορσελάνη, διαστάσεων περίπου
1,04Χ0,46 m με την τυχόν αναλογούσα αρμοκαλύπτρα, με το διάτητο κάλλυμμα τη̋ οπή̋ εκροή̋, από
το ίδιο υλικό, δηλαδή αποξήλωση ουρητηρίου (καθαίραση), φόρτωση των υλικών καθαίρεση̋ και
απομάκρυνση από το χώρο εργασία̋. Περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσει̋ και όλε̋ οι μεταφορέ̋
(κάθετε̋ και οριζόντιε̋) μέχρι την τελική απομάκρυνση από το έργο.
(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά

A.T. : 1/134

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν23.10.04 Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασία̋ (πλατφόρμε̋)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2303 100%

Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασία̋ (πλατφόρμε̋), με δυνατότητα κατακόρυφη̋ ανύψωση̋ έω̋ και 15 m και
ανυψωτική̋ ικανότητα̋ έω̋ 500kgr, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλού̋ πέδηση̋ και με δυνατότητα
ελέγχου τη̋ κίνηση̋ από την πλατφόρμα. Το όχημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλεία̋
αναγνωρισμένου διεθνώ̋ φορέα. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστο̋ προσέλευση̋ και αποχώρηση̋
του ανυψωτικού μηχανήματο̋ στο εργοτάξιο.

Τιμή ανά ημέρα παραμονή̋ στο εργοτάξιο (Η.Δ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφω̋) : ογδόντα

A.T. : 1/135

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν23.10.05 Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασία̋ (καλαθοφόρα)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2303 100%

Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασία̋ (καλαθοφόρα), με δυνατότητα κίνηση̋ του καλαθιού διαμέσου
βραχίονα, περιστροφικά-κατακόρυφα και υπό γωνία. Μήκο̋ βραχίονα έω̋ και 15 m και ανυψωτική
ικανότητα έω̋ 250kgr, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλού̋ πέδηση̋ και με δυνατότητα ελέγχου τη̋
κίνηση̋ από το όχημα. Το όχημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλεία̋ αναγνωρισμένου διεθνώ̋
φορέα. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστο̋ προσέλευση̋ και αποχώρηση̋ του ανυψωτικού
μηχανήματο̋ στο εργοτάξιο.

Τιμή ανά ημέρα παραμονή̋ στο εργοτάξιο (Η.Δ.)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφω̋) : ενενήντα

A.T. : 1/136

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν23.10.06 Κόστο̋ προσέλευση̋ και αποχώρηση̋ των αυτοκινούμενων δαπέδων εργασία̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2180 100%

Κόστο̋ προσέλευση̋ και αποχώρηση̋ των αυτοκινούμενων δαπέδων εργασία̋ (πλατφόρμε̋ ή καλαθοφόρα)
στο εργοτάξιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00

(Ολογράφω̋) : τριακόσια

A.T. : 1/137

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν54.41 Επισκευή ξύλινων θυρών απλού σχεδίου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7771 100%

Επισκευή ξύλινων θυρών απλού σχεδίου, ήτοι αφαίρεση τη̋ θύρα̋ από του̋ μεντεσέδε̋, επισκευή και
ανάρτηση εκ νέου στου̋ μεντεσέδε̋, θεωρουμένων όλων ω̋ ένα τεμάχιο.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,91

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 1/138

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν56.17.01 Επένδυση μετώπη̋ με πλάκα από μόρια ξύλου (M.D.F.)  πάχου̋ 19mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5617 100%

Επένδυση μετώπη̋ σε υπάρχοντα σκελετό με πλάκα από μόρια ξύλου(M.D.F.)πάχου̋ 19mm, στερεωμένη̋
με σιδηρά στηρίγματα. Ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρου̋
κατασκευή̋ και τοποθετήσεω̋.
(1 m2 επιφάνεια̋ επένδυση̋ μετώπη̋)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,44

(Ολογράφω̋) : είκοσι επτά και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 1/139

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν70.70.1 Επάλειψη με στεγανωτικό ακρυλικό υλικό επί ασφαλτόπανου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7903 100%

Επάλειψη με στεγανωτικό μονοσυστατικό ακρυλικό υλικό τύπου ISOPLAST 116 εφαρμοζόμενου επί
υπαρχοντο̋ ασφαλτόπανου,σε δώματα κτιρίων -για την συντήρηση αυτού και με την ιδιότητα όταν
ξηρανθεί να σχηματίζει στεγανή ελαστική μεμβράνη ανεπιρρέαστη από ατμοσφαιρικέ̋ συνθήκε̋- σε
δύο στρώσει̋ εφαρμοζομένων πλήρω̋ των τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών του υλικού.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προεπάλειψη τη̋ επιφανεία̋ σε μια στρώση με γαλάκτωμα (αστάρι)
με βάση τι̋ ρητίνε̋, τύπου SINNELD για την καλύτερη πρόσφυση του κυρίω̋ υλικού στην
συγκεκριμένη επιφάνεια,καθώ̋ επίση̋ και η τοπική εφαρμογή ακρυλικού στόκου για την αντιμετώπιση
αρμών και φθορών τη̋ υπάρχουσα̋ μόνωση̋. Περιλαμβάνονται εργασία πλήρω̋ περαιωμένη, όλα τα
υλικά και μικροϋλικά καθώ̋ και οποιοσδήποτε εξοπλισμό̋ απαιτηθεί επί τόπου του έργου.
(1 m2 επιφανεία̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,60

(Ολογράφω̋) : έντεκα και εξήντα λεπτά
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A.T. : 1/140

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.96.1 Επίστρωση με αντιολισθηρό-αντικραδασμικό ελαστικό τάπητα (EPDM-πολυουρεθάνη)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7396 100%

Επίστρωση με ελαστικό τάπητα, αντιολισθηρό και αντικραδασμικό, με πολυουρεθανική επιφάνεια. Ο
τάπητα̋ θα είναι χυτό̋ και θα αποτελείται από ελαστικού̋ κόκκου̋ EPDM, που θα συνδέονται μεταξύ
του̋ με πολυουρεθάνη. Ο τάπητα̋, σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επίβλεψη̋ μπορεί να τοποθετηθεί
πάνω σε υδατοπερατό ασφαλτικό τάπητα ή κουίκ, έτσι ώστε η απορροή να γίνεται μέσα από τη μάζα
του όλου συστήματο̋. Εναλλακτικά η υπόβαση μπορεί να μην είναι υδατοπερατό̋ ασφαλτικό̋ τάπητα̋
ή κουίκ αλλά ασφαλτικό̋ τάπητα̋ κλειστού τύπου ή σκυρόδεμα, οπότε η απορροή θα γίνεται
επιφανειακά.
Πριν την εφαρμογή απαιτείται επιμελή̋ καθαρισμό̋ τη̋ υπάρχουσα̋ επιφάνεια̋ έτσι ώστε η
επιφάνεια που θα διαστρωθεί να είναι απαλλαγμένη από λάδια ή άλλου̋ ρίπου̋ που εμποδίζουν την
πρόσφυση του ελαστικού τάπητα. Στη συνέχεια θα γίνει ψεκασμό̋ με primer πολυουρεθάνη̋, για να
επιτευχθεί η σωστή πρόσφυση αυτή̋ με τον συνθετικό τάπητα.
Ακολουθεί η κατασκευή μίγματο̋ που αποτελείται από κόκκου̋ ελαστικού EPDM, με κοκκομετρική
διαβάθμιση 1-4 mm και πολυουρεθάνη̋ ω̋ συνδετικό υλικό. Το μίγμα αυτό αναμιγνύεται σε ειδικό
μαλακτήρα και διαστρώνεται επιτόπου (χυτό) με ειδικό μηχάνημα (θερμαντικό finisher) στο
επιθυμητό πάχο̋ 10-12 mm.Το πάχο̋ διάστρωση̋ του υλικού μπορεί να ποικίλλει ελαφρά ώστε να
καλύπτει τι̋ τυχόν ανωμαλίε̋ τη̋ επιφάνεια̋.
Καθίσταται σαφέ̋ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ομαλή συναρμογή του υπό κατασκευή
ελαστικού τάπητα, με την περιμετρική υπάρχουσα επιφάνεια, καθώ̋ και κάθε είδου̋ εξοπλισμού
(σχάρε̋ κλπ)που υπάρχει εκεί.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η γραμμογράφηση των γηπέδων, η οποία πρέπει να γίνει σύμφωνα με τι̋
προδιαγραφέ̋ τη̋ Γ.Γ.Α., με λευκέ̋ ή έγχρωμε̋ γραμμέ̋ πάχου̋ 50mm με χρώματα πολυουρεθάνη̋
συμβατά με την συνθετική επιφάνεια του τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την υπεριώδη
ακτινοβολία καθώ̋ κάθε άλλη εργασία πλήρου̋ και έντεχνη̋ κατασκευή̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
53,00
πενήντα τρία

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,00

(Ολογράφω̋) : πενήντα τρία

A.T. : 1/141

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.96.01 Επίστρωση δαπέδου με τάπητα λινελαίου (LINOLEUM)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7396 100%

Επιστρώσει̋ δαπέδων με τάπητα λινελαίου τυπου MARMORET, LINORET ή UNI WILTON ή ισοδυνάμου,
πάχου̋ 2,5mm με υπόστρωμα KORKMENT πάχου̋ 2mm ή ισοδύναμο. Το LINOLEUM επικολλάται σε λειασμένη
επιφάνεια γαρμπιλομπετόν ή μωσαικού με ειδική κόλλα τύπου L240D. Για τη δημιουργία ενιαία̋
επιφάνεια̋ δαπέδου, οι αρμοί των φύλλων συγκολλούνται  με θρερμική συγκόλληση και τοποθετείται
θερμοκολλητικό κορδόνι. Τέλο̋ το LINOLEUM στιλβώνεται με ειδικό στιλβωτικό υλικό του τύπου
G145. Στην τιμή περιλαμβάνονται τάπητε̋, κόλλε̋, κορδόνια συγκόλληση̋, προστατευτικό υλικό,
υλικό στίλβωση̋ και κάθε εργασία πλήρου̋ και έντεχνη̋ κατασκευή̋.
(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,51

(Ολογράφω̋) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 1/142

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.97 Επιστρώσει̋ με πλάκε̋ ασφαλεία̋ από ελαστική ύλη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7397 100%

Επιστρώσει̋ με πλάκε̋ ασφαλεία̋ από ελαστική ύλη, που πληρούν τι̋ απαιτήσει̋ των σχετικών
Κανονισμών και Προδιαγραφών, διαστάσεων 50*50 cm, πάχου̋ 4 cm, μονοπαγού̋ υφή̋ (όχι πολλαπλών
στρώσεων), οιουδήποτε χρωματισμού, επικολούμενων με ειδική κόλλα επί λείου επίπεδου, καθαρού
και στεγνού υποστρώματο̋, δηλαδή ελαστικέ̋ πλάκε̋, πλάκε̋ τελειωμάτων, ειδική κόλλα, μεταφορά
και εκφόρτωση στον τόπο του έργου, οριζόντιε̋ και κάθετε̋ μεταφορέ̋ και εργασία πλήρου̋ και
έντεχνη̋ τοποθέτηση̋.
(1 m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 29,49

(Ολογράφω̋) : είκοσι εννέα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 1/143

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν73.99.01 Προφίλ από PVC για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυση̋ τοιχοποιιών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7399 100%

Προφίλ από PVC, ενδεικτικού τύπου Wedi Tubby, επί τόπου του έργου (περιλαμβανομένων και των
οριζόντιων και κάθετων μεταφορών), για την προστασία ακμών πλακιδίων επένδυση̋ τοιχοποιιών,
μετά των υλικών στερέωση̋ και τη̋ εργασία̋ τοποθέτησή̋ του̋.
(1 ανά τρέχον μέτρο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,12

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 1/144

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν74.24 Λειότριψι̋ δαπέδων μωσαϊκών

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7416 100%

Λειότριψι̋ δαπέδων μωσαϊκών.
(1 m2 πραγματική̋ επιφανεία̋).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,90

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1/145

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν76.27.05 Διπλοί υαλοπίνακε̋ ηχομονωτικοί -θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί, συνολικού πάχου̋
24mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7621 100%

Διπλοί υαλοπίνακε̋ ηχομονωτικοί -θερμομονωτικοί-ανακλαστικοί,συνολικού πάχου̋ 24mm -οπλισμένο̋
υαλοπίνακα̋ πάχου̋ 6mm, κενό 10mm, υαλοπίνακα̋ ασφαλεία̋ (Laminated) 4mm κρύσταλλο+μεμβράνη+4mm
κρύσταλλο και μήκου̋ έω̋ 1m - πλήρω̋ τοποθετημένοι.Ήτοι πλήρη̋ περαιωμένη εργασία με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου του έργου.
(1 m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 92,38

(Ολογράφω̋) : ενενήντα δύο και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 1/146

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.03.01 Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλα̋ επί παλαιών γύψινων λωρίδων αναπτύγματο̋
άνω των 8 cm και έω̋ 25 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7222.2.2 100%

Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλα̋ επί παλαιών γύψινων λωρίδων αναπτύγματο̋ άνω των 8 cm
και έω̋ 25 cm, μετά από προηγούμενο καθαρισμό των επιφανειών και ελαφρού τριψίματο̋.
(1 m λωρίδων)

Τιμή ανά μέτρο (1m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,59

(Ολογράφω̋) : δύο και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 1/147

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.03.02 Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλα̋ επί παλαιών γύψινων λωρίδων αναπτύγματο̋
έω̋ 8 cm
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7222.1.2 100%

Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλα̋ επί παλαιών γύψινων λωρίδων αναπτύγματο̋ έω̋ 8 cm, μετά
από προηγούμενο καθαρισμό των επιφανειών και ελαφρού τριψίματο̋.
(1 m λωρίδων)

Τιμή ανά μέτρο m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,91

(Ολογράφω̋) : ένα και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 1/148

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.11 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών όψεων με τσιμεντόχρωμα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7725 100%

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εξωτερικών όψεων με τσιμεντόχρωμα σε επιφάνεια
σκυροδέματο̋ ή τσιμεντοκονίαμα σε δύο ή περισσότερε̋ στρώσει̋ μέχρι̋ ότου επι-
τευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία. Περιλαμβάνεται η προετοίμασια με βελατούρα για κάλυ-
ψη συνθημάτων και όλε̋ οι εργασίε̋ και τα υλικά πλήρου̋ κατασκευή̋.
(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,09

(Ολογράφω̋) : οκτώ και εννέα λεπτά

A.T. : 1/149

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.71 Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7771 100%

Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων,περιλαμβάνουσα εργασίε̋:
1. τριψίματο̋ αυτών με χρήση ράσπα̋ και ροκάνη̋, για την αποκατάσταση    φουσκώματο̋ και
σκεβρώματο̋ σε υγιέ̋ ξύλο
2. σε περίπτωση που διατηρούνται οι υαλοπίνακε̋, σταθεροποίηση των υαλοπινάκων με χρήση ξύλινων
πηχακίων σε αντικατάσταση του    συστήματο̋ στερέωση̋ με στόκο
3. απόξεση,χονδροστοκαρίσματα με σιδηρόστοκο, ψιλοστοκαρίσματα
4. επάλειψη με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολή̋ από    μικροοργανισμού̋
(παράσιτα, μύκητε̋, κλπ)
5. σπατουλάρισμα δια υλικού σπατουλαρίσματο̋ (αντουί) λαδερού, τρίψιμο,    ψιλοστοκάρισμα
6. βερνικοχρωματισμό̋ με διάστρωση βελατούρα̋ και διάστρωση με αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή
σατινέ.
Διευκρινίζεται ότι τα είδη κιγκαλερία̋ των κουφωμάτων δεν βάφονται και πιθανή αντικατάστασή
του̋ τιμολογείται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,75

(Ολογράφω̋) : είκοσι επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 1/150

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.71.01 Επισκευή-συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 6501 100%

Επισκευή-συντήρηση υπαρχόντων παλαιών κουφωμάτων εξ αλουμινίου,περιλαμβάνουσα πάση̋ φύσεω̋
εργασία, προκειμένου να εξασφαλισθεί πλήρω̋ η σωστή και ασφαλή̋ λειτουργία του̋.
Το κόστο̋ τη̋ εργασία̋ επισκευή̋-συντήρηση̋ περιλαμβάνει την αμοιβή ενό̋ τεχνίτη και ενό̋
βοηθού, ανάλογα με τι̋ ώρε̋ απασχόλησή̋ του̋ και διευκρινίζεται ότι τα υλικά επισκευή̋ και τα
είδη κιγκαλερία̋(κλείθρα, κλειδαριέ̋, ρουλεμάν, τσόχε̋, stop, βίδε̋, πύροι, υαλοπίνακε̋ κ.λ.π.)
των κουφωμάτων θα τιμολογούνται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών.

Τιμή ανά ώρα πραγματική̋ και πλήρου̋ απασχόληση̋, που πργματοποιείται μετά από εντολή τη̋
Υπηρεσία̋ (h)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφω̋) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 1/151

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.71.02 Επισκευέ̋ - Μικροεργασίε̋ - Καθαρισμοί

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2239 100%

Επισκευέ̋ - μικροεργασίε̋ - καθαρισμοί πάση̋ φύσεω̋, προκειμένου να αμοιφθούν εργασίε̋ που δεν
προβλέπονται στα άρθρα του παρόντο̋ τιμολογίου και αφορούν ενδεικτικά: καθαρισμού̋ σχαρών
φρεατίων, υδρορροών, αντιμετώπιση μικροδιαρροών, στερεώσει̋ υφισταμένων ιστών, υδρορροών,
καλοριφέρ, πινάκων, κάγκελων κ.λ.π.,ξυλουργικέ̋ μικροεργασίε̋. Το κόστο̋ τη̋ εργασία̋
περιλαμβάνει την αμοιβή ενό̋ τεχνίτη και ενό̋ βοηθού, ανάλογα με τι̋ ώρε̋ απασχόλησή̋ του̋ και
μικροϋλικά ανοιγμένα σε εργασία.
(1 h)

Τιμή ανά ώρα πραγματική̋ και πλήρου̋ απασχόληση̋, που πραγματοποιείται μετά από εντολή τη̋
υπηρεσία̋ (1 h).

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,48

(Ολογράφω̋) : σαράντα τρία και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 1/152

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.71.04 Βερνικοχρωματισμό̋ ξύλινων σχολικών πινάκων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7772 100%

Χρωματισμό̋ των πινάκων στι̋ σχολικέ̋ αίθουσε̋ με ειδικό γυαλιστερό βερνικόχρωμα τη̋ ΒΙΒΕΧΡΩΜ,
ειδικό για τη βαφή ξύλινων σχολικών πινάκων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία τη̋
επιφάνεια̋ του πίνακα ώστε να είναι στεγνή, χωρί̋ σκόνε̋, η λείανσή τη̋ με κατάλληλο γυαλόχαρτο
και η διάστρωση μια̋ στρώσεω̋ βερνικοχρώματο̋.
(1 m2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,56

(Ολογράφω̋) : οκτώ και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 1/153

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.74 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών,

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7774 100%

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσία̋ κλπ) με βερνικόχρωμα
ριπολίνη̋ από συνθετικέ̋ ρητίνε̋ χωρί̋ σπατουλάρισμα. Απόξεση και καθαρισμό̋ των επιφανειών με
ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση ελαιοχρώματο̋
μινίου και δύο στρώσει̋ βερνικοχρώματο̋. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ριπολίνη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/154

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.80.04 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7785.1 100%

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα επί εσωτερική̋ τοιχοποιία̋ βαμμένη̋
με πλαστικό χρώμα.
Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίε̋:
α)Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, με μηχανικά μέσα, σπατουλάρισμα και στοκάρισμα σε έκταση έω̋ 15%
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τη̋ συνολική̋ επιφάνεια̋ και αποκομιδή των προϊόντων απόξεση̋.
β)Μία στρώση αστάρι μετάλλου ή ακρυλικού νερού κατά την κρίση τη̋ επίβλεψη̋ σε όλη την
χρωματιζόμενη επιφάνεια για την επικάλυψη ισχυρών λεκκέδων.
γ)Δύο στρώσει̋ πλαστικού ακρυλικού χρώματο̋ ακρυλική̋ ή πολυβινυλική̋ βάση̋ επιλογή̋ τη̋
υπηρεσία̋.
Όλε̋ οι εργασίε̋ θα εκτελεστούν και επιμετρηθούν σύμφωνα με του̋ γενικού̋ όρου̋ του τιμολογίου
(ΦΕΚ 1939/29.12.04) και σύμφωνα με την μελέτη και τι̋ ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματο̋" και 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
11,30
έντεκα και τριάντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,30

(Ολογράφω̋) : έντεκα και τριάντα λεπτά

A.T. : 1/155

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν77.85 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και προετοιμασία για χρωματισμού̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7737 100%

Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων πλαστικών, ελαιοχρωμάτων ή άλλων από κάθε είδου̋ επιφάνεια τοίχου.
Περιλαμβάνονται οι εργασίε̋:
α)Αφαίρεση χρωμάτων με κάθε μέσο (μηχανικό ή χημικό)και αποκομιδή των άχρηστων προϊόντων.
β)Σπατουλάρισμα ή στοκάρισμα και τρίψιμο με γυαλόχαρτο για τη μόρφωση λεία̋ επιφάνεια̋ έτοιμη̋
για χρωματισμό.
Το σπατουλάρισμα θα γίνει σε δύο στρώσει̋ διασταυρούμενε̋.
Οι εργασίε̋ θα γίνουν σύμφωνα με του̋ γενικού̋ όρου̋ του τιμολογίου (ΦΕΚ 1939/29.12.04) και την
τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων.
Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσει̋ που οι εργασίε̋ αυτέ̋ ξεπερνούν σε ποσοστό το 15%
ενιαία̋ τοιχοποιία̋ και επιμετράται το σύνολο τη̋ επιφάνεια̋ χρωματισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
7,50
επτά και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50

(Ολογράφω̋) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/156

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.11.1 Επιστρώσει̋ με ελαστομερεί̋ μεμβράνε̋ (VERAL)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Επιστρωση με ελαστομερή μεμβράνη (VERAL), μετά από επιμελή καθαρισμό τη̋ επιφάνεια̋ εφαρμογή̋
και επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτή̋. Οι λωρίδε̋ τη̋
μεμβράνη̋ θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα του̋ θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα
εφαρμόζεται επίση̋ στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση (π.χ. δίοδοι σωλωνώσεων) καθώ̋ και
στι̋ ακμέ̋, γωνίε̋, συναρμογέ̋, και απολήξει̋ ,όπου επιπλέον θα εφαρμόζεται και ακρυλικό̋
στόκο̋ σφράγιση̋ αρμών για την επιπρόσθετη στεγανοποίηση τη̋ επιφάνεια̋.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρου̋
τοποθέτηση̋ τη̋ μεμβράνη̋.

Μεμβράνη ασφαλτική̋ βάση̋ με επίστρωση προστασία̋ από φύλλο αλουμινίου και οπλισμένη με
πολυεστερικό πλέγμα βάρου̋ 4Kgr/m2(VERAL).

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,50

(Ολογράφω̋) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/157

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.11.2 Επιστρώσει̋ με ελαστομερεί̋ μεμβράνε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%
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Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, μετά από επιμελή καθαρισμό τη̋ επιφάνεια̋ εφαρμογή̋ και
επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτή̋. Οι λωρίδε̋ τη̋ μεμβράνη̋ θα
αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα του̋ θα θερμοκολλούνται. Θερμοκόλληση θα εφαρμόζεται
επίση̋ στα σημεία που διατρυπάται η υγρομόνωση (πχ δίοδοι σωλωνώσεων) καθώ̋ και στι̋ ακμέ̋,
γωνίε̋, συναρμογέ̋, και απολήξει̋ ,όπου επιπλέον θα εφαρμόζεται και ακρυλικό̋ στόκο̋ σφράγιση̋
αρμών για την επιπρόσθετη στεγανοποίηση τη̋ επιφάνεια̋.Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών
και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋ τη̋ μεμβράνη̋.

Μεμβράνη ασφαλτική̋ βάση̋ με επικάλυψη πολυαιθυλένιο και οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα
βάρου̋ 4 Kgr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένη̋ επιφανεία̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,70

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/158

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.11.3 Aποκατάσταση τη̋ υγρομόνωση̋ δώματο̋ περιμετρικά  στομίου υδρορροή̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Αποκατάσταση τη̋ υγρομόνωση̋ δώματο̋ και συγκεκριμένα σε ότι αφορά την επιφάνεια περιμετρικά
των στομίων υδρορροών.Περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίε̋:
α}αποξήλωση,περιμετρικά τη̋ υδρορροή̋ και σε έκταση έω̋ 1,00 μ2,τη̋ τελική̋ στρώση̋ τη̋
επιφανεία̋(πλάκε̋,ασφαλτόπανο κ.λ.π.)έω̋ την αποκάλυψη του μπετόν ρύσεω̋. β)καθαρισμό̋ και
πλύση τη̋ επιφάνεια̋ και αποκομιδή των αχρήστων έω̋ την τελική απομάκρυνσή του̋ από τον χώρο
γ)επάλειψη τη̋ επιφάνεια̋ με ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του κατασκευαστή του
υλικού σε δύο στρώσει̋ με βούρτσα ή ρολό.
δ)επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη ασφαλτική̋ βάση̋ με επικάλυψη πολυαιθυλένιο και οπλισμένη με
πολυεστερικό πλέγμα, βάρου̋ 4 Kgr/m2 και θερμοκόλληση επί τη̋ υπό αποκατάσταση επιφάνεια̋,
περιλαμβανομένη̋ τη̋ επιφάνεια̋ τη̋ υδρορροή̋ σε μήκο̋ περίπου 25 εκ. καθώ̋ και τη̋ διέδρου
γωνία̋ στηθαίου και πλάκα̋
ε)σφράγιση των αρμών με ασφαλτική μαστίχη
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου του έργου και η
εργασία πλήρου̋ κατασκευή̋.

Tιμή κατ' αποκοπή (τεμάχιο στόμιο υδρορροή̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,04

(Ολογράφω̋) : πενήντα τέσσερα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 1/159

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.12 Πλήρη̋ κατασκευή υγρομόνωση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7912 100%

Πλήρη̋ κατασκευή υγρομόνωση̋ δώματο̋ και συγκεκριμένα στεγανοποίηση
επιφανεία̋ δώματο̋ με:
1. Καθαρισμό̋ και πλύση πιφάνεια̋ και εξομάλυνση αυτή̋ (απόξεση προεξοχών και γέμισμα με
χονδρόκοκη άμμο ή τσιμεντοκονίαμα των μικροκοιλοτήτων).
2. Επάλειψη με ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του υλικού σε δύο στρώσει̋ με βούρτσα ή
ρολό.
3. Διάστρωση διάτρητου ασφαλτομένου χάρτου τύπου Kraft ή παρόμοιου
ισοδύναμου ελάχιστου βάρου̋ 100 gr/m2 έω̋ 150 gr/m2. Το χαρτί αυτό
τοποθετείται με απλή διάστρωση, χωρί̋ πατούρα και πλήρη συγκόλληση,
απλά κολλιέται σημειακά για να μην φεύγει από τη θέση του και να
μπορέσουν να γίνουν οι επόμενε̋ φάσει̋ τη̋ κατασκευή̋.
4. Διάστρωση και επικόλληση με παράλληλη χρήση φλογίστρου δύο στρώσεων
ασφαλτόπανου αδιάβροχου από ελαστομερεί̋ μεμβράνε̋ με πολυεστερική ενί-
σχυση και επικάλυψη ψηφίδα βάρου̋ 4kg/m2.Η αλληλοεπικάλυψη των φύλλων του
ασφαλτόπανου θα γίνεται σε εύρο̋ περίπου 8cm με παράλληλη χρήση φλόγιστρου και
ασφαλτόκολλα̋ θερμή̋ τύπου R85/25. Το ασφαλτόπανο αυτό γυρνάει 20cm στην
επιφάνεια του στηθαίου και κολλιέται με ασφαλτόκολλα θερμή τύπου R85/25.
Η διάστρωση των δύο στρώσεων θα γίνει κάθετα η μία στην άλλη ,δηλαδή κατά
δύο διαφορετικέ̋ διευθύνσει̋.Οι ψηφίδε̋ μόνο στην δευτερη στρώση ασφαλτόπανου.
Περιλαμβάνονται δηλαδή όλα γενικά τα υλικά επί τόπου και η εργασία πλήρου̋
κατασκευή̋ σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ τη̋ επιβλέπουσα̋ υπηρεσία̋ ακόμα και αν
δεν αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό, αλλά είναι απαραίτητε̋ για την πλήρη
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καιέντεχνη εκτέλεση τη̋ εργασία̋.Οιυπερκαλύψει̋ των φύλλων του ασφαλτόπανο
κατά πλάτο̋ και μήκο̋ δεν επιμετρούνται.
(1 m2 πραγματική̋ καλυπτομένη̋ επιφανεία̋)
37,00
τριάντα επτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,00

(Ολογράφω̋) : τριάντα επτά

A.T. : 1/160

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν79.32 Απομόνωσι̋ οιουδήποτε στοιχείου κατασκευή̋ δια πλακών εξηλασμένη̋ πολυστερίνη̋
(πάχου̋ 5cm+2cm)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7932.1 100%

Απομόνωσι̋ οιουδήποτε στοιχείου κατασκευή̋ με θερμομονωτικέ̋ πλάκε̋ από ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ απαλαγμένη από υδροχλωροφθοράνθρακε̋ (HCFCs) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
2037/2000, για δώματα διαστάσεων 30x60cm, πάχου̋ 5cm, με επικάλυψη ειδ. κονιάματο̋ 2cm
(συνολικού πάχου̋ 7cm), άνευ στερεώσεω̋ τούτων,  εν γένει υλικά επί τόπου του έργου και εργασία
πλήρου̋ κατασκευή̋. Περιλαμβάνονται όλε̋ οι μεταφορέ̋ (κάθετε̋ και οριζόντιε̋) μέχρι του
σημείου εφαρμογή̋ στο έργο.
(1 m2 πραγματική̋ επιφανεία̋Θερμομονωτικέ̋ πλάκε̋ από ΑΦΡΩΔΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,30

(Ολογράφω̋) : τριάντα δύο και τριάντα λεπτά

A.T. : 1/161

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7396.1 Πλαστικοπoίηση γηπέδου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7396 100%

Πλαστικοποίηση γηπέδου.
Προμήθεια υλικών, μεταφορά επι τόπου του έργου και εργασία για την πλαστικοπίηση των γηπέδων
σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ Γ.Γ.Α., ανοικτών γηπέδων μπάσκετ, βόλλεϋ, τέννι̋ κ.λ.π.
Περιλαμβάνονται οι εξή̋ εργασίε̋:
1. Καθαρισμό̋ τη̋ ασφαλτική̋ υποδομή̋ και απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου.
2. Προεπάλειψη-στοκάρισμα τη̋ ασφαλτική̋ υποδομή̋ σε δύο τουλάχιστον στρώσει̋ ασφαλτικού
γαλακτώματο̋ εμπλουτισμένου με χαλαζιακή άμμο και απαλλαγμένου από άργιλο και τσιμέντο.Με τη
συγκεκριμένη εργασία πετυχαίνουμε την εξομάλυνση (έω̋ βάθου̋ 2-3 χιλ.) τη̋ επιφανεία̋ υποδομή̋
και την συγκόλληση τη̋ τελική̋ επίστρωση̋ με την υποδομή
3. Επίστρωση τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋ του ελαστικοσυνθετικού τάπητα με ακρυλική ρητίνη
εμπλουτισμένη με πλαστικοποιητή και κατάλληλα αδρανή (χαλ. άμμο̋), σε τρει̋ (3) τουλάχιστον
διασταυρούμενε̋ στρώσει̋ συνολική̋ κατανάλωση̋ έω̋ 2,50 kg/m2. Το συνολικό πάχο̋ του τάπητα θα
είναι 1,6 - 2,0 mm.
4. Γραμμογράφηση τη̋ τελική̋ επιφάνεια̋ σύμφωνα με τι̋ διεθνεί̋ προδιαγραφέ̋ από χρώματα
συμβατά με το συνθετικό τάπητα και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το κόστο̋ υλικού
γραμμογράφηση̋ είναι ανοιγμένο σε εργασία.
Περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρου̋ και έντεχνη̋ κατασκευή̋ του
συνθετικού τάπητα και τη̋ γραμμογράφηση̋.
(1 m2 πλήρω̋ περαιωμένη̋ επιφάνεια̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,24

(Ολογράφω̋) : δέκα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

A.T. : 1/162

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α06 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομέ̋ κ.λ.π

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 2221 100%

Κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομέ̋, λιθοδομέ̋ ή άλλα δομικά υλικά,
χωρί̋ φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των φορτοεκφορτώσεων και τη̋ μεταφορά̋ σε
οποιαδήποτε απόσταση προ̋ απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφιση̋, στα οποία περιλαμβάνεται και
κάθε είδου̋ εγκαταλελειμμένο̋ εξοπλισμό̋, είτε βρίσκεται εντό̋ των κτισμάτων είτε ω̋ προσάρτημα
αυτών.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού
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- η αποσύνθεση θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώ̋ και κάθε είδου̋ εγκαταλελειμμένου
εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντό̋ των κτισμάτων είτε ω̋ προσάρτημα αυτών κ.λ.π.,

- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,

- οι φορτοεκφορτώσει̋, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφιση̋ και η απόρριψή του̋ σε χώρου̋
επιτρεπόμενου̋ από τι̋ αρμόδιε̋ Αρχέ̋ σε οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,

- ο καθαρισμό̋ του χώρου από τα κάθε είδου̋ υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου
εδάφου̋,

- η λήψη  μέτρων υγιεινή̋ και ασφάλεια̋.

Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματο̋ πριν την κατεδάφιση, ο οποίο̋ ορίζεται από το
περίγραμμά του, χωρί̋ τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψο̋ την απόσταση τη̋ άνω
επιφάνεια̋ τη̋ οροφή̋ από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφο̋ και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
02-01-01-00.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρω̋ κατεδαφιζόμενου κτίσματο̋, μετά τη̋ μεταφορά̋ σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,10

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 1/163

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 4110 100%

Προεπάλειψη ανασφάλτωτη̋ επιφάνεια̋ με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια τη̋ ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματο̋ και η μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματο̋ (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμό̋ τη̋ επιφάνεια̋ που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματο̋ ή του γαλακτώματο̋ με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματο̋ πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανού̋ υλικού επικάλυψη̋ με την αξία παραγωγή̋ ή προμήθεια̋ και
μεταφορά̋ αυτού στον τόπο διάστρωση̋.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ προεπάλειψη̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20

(Ολογράφω̋) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1/164

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 4120 100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτική̋ στρώση̋ ή επί σκυροδέματο̋ (π.χ. προστασία̋ μεμβρανών
στεγανοποίηση̋ τεχνικών στέψη̋), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχεία̋ διάσπαση̋, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, σε υπόγεια
και υπαίθρια έργα.
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Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια τη̋ ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματο̋ και η μεταφορά του̋ επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματο̋ (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμό̋ τη̋ επιφάνεια̋ που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματο̋ ή του γαλακτώματο̋ με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματο̋ πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ συγκολλητική̋ επάλειψη̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45

(Ολογράφω̋) : σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 1/165

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ07 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχου̋ 0,05m

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 4421Β 100%

Κατασκευή ασφαλτική̋ ισοπεδωτική̋ ή συνδετική̋ στρώση̋, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋ και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικέ̋ στρώσει̋
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματο̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και τη̋ ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγή̋ του ασφαλτομίγματο̋

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματο̋, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματο̋ επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματο̋ (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρη̋ συμπύκνωση και επιμελή̋ ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίε̋ σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπω̋ π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών
κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτέ̋
τι̋ εργασίε̋ κλπ.)

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνεται και η αξία τη̋ ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ ισοπεδωτική̋ ή συνδετική̋ στρώση̋, αποδεκτή̋ ποιότητα̋
και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,90

(Ολογράφω̋) : έξι και ενενήντα λεπτά

A.T. : 1/166

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορία̋, συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,05 m με χρήση
τροποποιημένη̋ ασφάλτου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΔΟΝ 4521Β 100%

Κατασκευή ασφαλτική̋ στρώση̋ κυκλοφορία̋, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή τη̋ επιφάνεια̋, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋ και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικέ̋ στρώσει̋ κλειστού τύπου
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ασφαλτικού σκυροδέματο̋".

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και τη̋ ασφάλτου μέχρι την
εγκατάσταση παραγωγή̋ του ασφαλτομίγματο̋

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματο̋, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματο̋ επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματο̋ (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρη̋ συμπύκνωση και επιμελή̋ ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στι̋ τιμέ̋ μονάδα̋ περιλαμβάνεται και η αξία τη̋ ενσωματουμένη̋ ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτική̋ στρώση̋ κυκλοφορία̋, αποδεκτή̋ ποιότητα̋ και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχο̋ τη̋ και τον
τύπο τη̋ χρησιμοποιουμένη̋ ασφάλτου, ω̋ εξή̋:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορία̋ συμπυκνωμένου πάχου̋ 0,05 m με χρήση τροποποιημένη̋ ασφάλτου.
 Στην τιμή περιλαμβάνεται επιπλέον και η προμήθεια και ενσωμάτωση πολυμερού̋ βελτιωτικού
ασφάλτου τύπου EVA ή αναλόγου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεω̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,86

(Ολογράφω̋) : εννέα και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 1/167

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωση̋ πεζοδρομίου νησίδα̋ ή πλατεία̋ στι̋ θέσει̋ ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6804 100%

Αποκατάσταση επίστρωση̋ πεζοδρομίου, νησίδα̋ ή πλατεία̋, η οποία έχει αποξηλωθεί
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα τη̋ κατάσταση, με χρήση των
τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρί̋
φθορέ̋ κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή του̋ με υλικά τη̋ αυτή̋ υφή̋,
χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαία̋ μορφή̋ τη̋ συνολική̋
επίστρωση̋ του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στι̋ θέσει̋ διέλευση̋ υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών
επίστρωση̋, του αυτού τύπου και μορφή̋ με τα προϋπάρχοντα

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάσταση̋ του υποστρώματο̋,
στην προτέρα του μορφή: άμμο̋ έδραση̋ ή στρώση σκυροδέματο̋ (με ή χωρί̋ πλέγμα
οπλισμού)

γ. Η κατασκευή του υποστρώματο̋ έδραση̋ και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων,
λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικέ̋ διαμορφώσει̋
(εναλλαγή χρωμάτων ή υφή̋ πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρω̋ προ̋ την
περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια τη̋ ζώνη̋ αποκατάσταση̋  οι
πλάκε̋ θα είναι πλήρει̋ (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτη̋ για την χάραξη τη̋
ζώνη̋ του ορύγματο̋, οι πλάκε̋ που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά τη̋
επίστρωση̋ θα αντικαθίστανται με πλήρει̋).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρου̋ ανακατασκευή̋ και επαναφορά̋ επίστρωση̋
πεζοδρομίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,80

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά
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A.T. : 1/168

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσει̋ ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο
λατομείου Για συνολικό πάχο̋ επίχωση̋ έω̋ 50 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6068 100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένε̋ περιοχέ̋ ή στην ζώνη
διέλευση̋ οδικών αξόνων, σε στρώσει̋ πάχου̋ έω̋ 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τι̋ τυπικέ̋ διατομέ̋ τη̋ μελέτη̋ και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιε̋ μεταφορέ̋, η έκριψη στό
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσει̋ πάχου̋ έω̋ 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικού̋ συμπυκνωτέ̋ διαστάσεων αναλόγων του
πλάτου̋ του ορύγματο̋, ούτω̋ ώστε να επιτευχθεί βαθμό̋ συμπύκνωση̋ που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% τη̋
πυκνότητα̋ που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχο̋ επίχωση̋ έω̋ 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωση̋, βάσει των γραμμών
πληρωμή̋ του ορύγματο̋ που καθορίζονται στην μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T. : 1/169

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Α\10.16 Στεγανωση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με κορδόνι από αφρώδε̋ εξηλασμένο
πολυαιθυλένιο και σφράγιση του̋ με μαστίχη πολυουρεθανική̋ βάση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6370 100%

Στεγάνωση αρμών κατασκευή̋ σκυροδέματο̋ με κορδόνι από αφρώδε̋ εξηλασμένο
πολυαιθυλένιο και σφράγισή του̋ με μαστίχη πολυουρεθανική̋ βάση̋ μαστίχη, σε
οποιαδήποτε θέση κατασκευή̋ από σκυρόδεμα.
Η εφαρμογή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του παραγωγού του̋ και
τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ εγκεκριμένη̋ Μελέτη̋.
Στην τιμή μονάδο̋ περιλαμβάνεται ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ των αρμών από παλαιό
υλικό σφράγιση̋, η προετοιμασία τη̋ επιφάνεια̋ ώστε να είναι καθαρή, στεγνή και
χωρί̋ σαθρά μέρη και η προεπάλειψη με κατάλληλο υλικό (ενισχυτικό πρόσφυση̋), η
προμήθεια των υλικών σφράγιση̋ και στεγάνωση̋ και η εργασία εφαρμογή̋ αυτών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αρμού (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,50

(Ολογράφω̋) : είκοσι και πενήντα λεπτά

A.T. : 1/170

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6370 100%

Εργασίε̋ αποκατάσταση̋ τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματο̋
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωση̋ του σκυροδέματο̋ ή
διείσδυση̋ χλωριόντων, οποία άχει ω̋ αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και
την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματο̋.

Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάσταση̋ που προβλέπονατι στην σειρά
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώ̋
συμβατών μεταξύ του̋, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με
τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδα̋ περιλαμβάνονται:
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- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάση̋ φύσεω̋ υλικών (προαναμεμιγμένων
ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορία̋ R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3
για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυση̋, αναστολέων διάβρωση̋ κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτική̋ επάλειψη̋ υψηλή̋ διαπνοή̋ κλπ), σε
σφραγισμένε̋ συσκευασίε̋ που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του̋
και θα φέρουν την σήμανση CE
- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στι̋ θέσει̋ των επεμβάσεων
- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματο̋ στην περιοχή τη̋ επέμβαση̋ με χρήση
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρό̋, μέχρι την
πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.
- ο επιμελή̋ καθαρισμό̋ των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα
- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωση̋ επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματο̋ σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋
του προμηθευτή για την αποκατάσταση τη̋ διατομή̋ του στοιχείου σκυροδέματο̋
στην αρχική τη̋ η τελική εξομάλυνση τη̋ επιφανεία̋ μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού
κονιάματο̋ και η εφαρμογή προστατευτική̋ επίστρωση̋ υψηλή̋ διαπνοή̋, σιλοξανική̋ βάσεω̋, με
ρολλό ή πινέλλο.

Στι̋ εργασίε̋ καθαρισμού τη̋ επιφανεία̋ επέμβαση̋ δεν περιλαμβάνεται τυχόν
απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάσταση̋ που προσδιορίζεται από το πλάτο̋
και το ύψο̋ τη̋ επέμβαση̋ που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη
επιφάνεια).

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη
 έκταση, μετά από έγκριση τη̋ Υπηρεσία̋, εάν κατά τι̋ εργασίε̋ καθαρισμού
 διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν τη̋ αρχικώ̋
 προβλεφθείσα̋ έκταση̋.

Επισημαίνεται επίση̋ ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένε̋ βλάβε̋
κατασκευών από σκυρόδεμα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασία̋ πλήρω̋ περαιωμένη̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,60

(Ολογράφω̋) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 1/171

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6752 100%

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, τη̋ κατηγορία̋ φέρουσα̋
ικανότητα̋ D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτηση̋).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματο̋ του φρεατίου
και του πλαισίου έδραση̋ αυτού, η ακριβή̋ ρύθμιση τη̋ στάθμη̋ και επίκλιση̋ του
καλύμματο̋ με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμό̋ του πλαισίου έδραση̋
με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)

 Επιμέτρηση με βάση του̋ πίνακε̋ του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματο̋ και αντιστοίχου πλαισίου έδραση̋, ανεξαρτήτω̋ τη̋
φέρουσα̋ ικανότητα̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,85

(Ολογράφω̋) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 1/172

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.02 Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ Εσχάρε̋ καναλιών υδροσυλλογή̋, χαλύβδινε̋,
ηλεκτροσυγκολλητέ̋
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6752 100%

Μεταλλικέ̋ εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδραση̋, πλήρω̋
τοποθετημένε̋, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών τη̋ μελέτη̋.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τη̋ εσχάρα̋ και του πλαισίου
έδραση̋ αυτή̋, η ακριβή̋ ρύθμιση τη̋ στάθμη̋ και επίκλιση̋ τη̋ εσχάρα̋ με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμό̋ του πλαισίου έδραση̋ με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τι̋ μεν τυποποιημένε̋ εσχάρε̋ βιομηχανική̋ προέλευση̋ με βάση
του̋ πίνακε̋  βαρών του κατασκευαστή, για τι̋ δε ηλεκτροσυγκολλητέ̋ εσχάρε̋ νε
βάση αναλυτικού̋ υπολογισμού̋ των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του̋. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρε̋ καναλιών υδροσυλλογή̋, χαλύβδινε̋, ηλεκτροσυγκολλητέ̋.
 Εσχάρε̋ χαλύβδινε̋, ηλεκτροσυγκολλητέ̋, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-02
"Εσχάρε̋ υδροσυλλογή̋ χαλύβδινε̋ ηλεκτροσυγκολλητέ̋"

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρα̋ και αντιστοίχου πλαισίου έδραση̋.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφω̋) : τρία και δέκα λεπτά

A.T. : 1/173

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευση̋ από σωλήνε̋ PVC-U συμπαγού̋ τοιχώματο̋ Αγωγοί αποχέτευση̋
από σωλήνε̋ PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.1 100%

Αγωγοί αποχέτευση̋ ακαθάρτων με σωλήνε̋ από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγού̋
τοιχώματο̋, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευση̋ από σωλήνε̋ PVC-U".

Οι σωλήνε̋ χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγο̋ τη̋ εξωτερική̋ διαμέτρου του σωλήνα προ̋ το πάχο̋ του τοιχώματο̋)
και τον δείκτη δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋ SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνε̋ με απόληξη τύπου καμπάνα̋ με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίηση̋ (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνε̋ με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στι̋ τιμέ̋ μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιε̋
μεταφορέ̋  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωση̋ ή συγκόλληση̋ (και τη̋
απαιτούμενη̋ προ̋ τούτο κόλλα̋).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτηση̋, οι συνδέσει̋ των σωλήνων
μεταξύ του̋, οι συνδέσει̋ του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώ̋ και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσει̋ έδραση̋ και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματο̋, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεση̋ των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίε̋, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευση̋ από σωλήνε̋ PVC-U, SDR 41, DN 125 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκου̋ σωλήνωση̋, αφαιρουμένου του μήκου̋
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 1/174

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευση̋ από σωλήνε̋ PVC-U συμπαγού̋ τοιχώματο̋ Αγωγοί αποχέτευση̋
από σωλήνε̋ PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΥΔΡ 6711.3 100%

Αγωγοί αποχέτευση̋ ακαθάρτων με σωλήνε̋ από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγού̋
τοιχώματο̋, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευση̋ από σωλήνε̋ PVC-U".

Οι σωλήνε̋ χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγο̋ τη̋ εξωτερική̋ διαμέτρου του σωλήνα προ̋ το πάχο̋ του τοιχώματο̋)
και τον δείκτη δακτυλιοειδού̋ ακαμψία̋ SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνε̋ με απόληξη τύπου καμπάνα̋ με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίηση̋ (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνε̋ με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στι̋ τιμέ̋ μονάδο̋ του παρόντο̋ άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιε̋
μεταφορέ̋  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωση̋ ή συγκόλληση̋ (και τη̋
απαιτούμενη̋ προ̋ τούτο κόλλα̋).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτηση̋, οι συνδέσει̋ των σωλήνων
μεταξύ του̋, οι συνδέσει̋ του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώ̋ και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσει̋ έδραση̋ και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματο̋, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεση̋ των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίε̋, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευση̋ από σωλήνε̋ PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκου̋ σωλήνωση̋, αφαιρουμένου του μήκου̋
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,70

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 1/175

Άρθρο : ΟΙΚ 7712 Υδροχρωματισμοί δια τσίγκου και κόλλα̋ ει̋ δύο στρώσει̋ παλαιών επιφανειών μετά
σποραδική̋ αποξέσεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 7712 100%

Υδροχρωματισμοί  δια  τσίγκου  και  κόλλα̋  ει̋ δύο στρώσει̋ παλαιών επιφανειών
μετά σποραδική̋ αποξέσεω̋ των παλαιών χρωμάτων και επισκευή̋ επιφανειών.
(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,54

(Ολογράφω̋) : έξι και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/001

Άρθρο : ΑΤΗΕ 01 Λυόμενο̋ χαλύβδινο̋ σύνδεσμο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%
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Λυόμενο̋ χαλύβδινο̋ σύνδεσμο̋ για στρογγυλό αγωγό χαλύβδινο γαλβανισμένο Φ10mm από τη μία
πλευρά και χάλκινο Φ8 από την άλλη πλευρά δοκιμασμένο̋ εργαστηριακά συμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
50164-1 πλήρω̋ τοποθετημένο̋, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6255002.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,89

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/002

Άρθρο : ΑΤΗΕ 02 Σφικτήρα̋ από χάλυβα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Σφικτήρα̋ από χάλυβα θερμά γαλβανισμένο̋ κατάλληλο̋ για τη σύνδεση αγωγών Φ8-10mm συλλεκτήριου
συστήματο̋ αντικεραυνική̋ προστασία̋ σε διασταύρωση ή σε ευθεία. Η σύσφιξη επιτυγχάνεται με 4
ανοξείδωτε̋ βίδε̋ V2Α, δηλαδή σφικτήρα̋ εργαστηριακά δοκιμασμένο̋ συμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
50164-1, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6201838.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,83

(Ολογράφω̋) : πέντε και ογδόντα τρία λεπτά

A.T. : 2/003

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 4*18W T8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 4*18W Τ8 με ηλεκτρικό ballast, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα,
τετραγωνική̋ μορφή̋, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη που αποτελείται από
κορνίζα αλουμινίου λευκού χρώματο̋ και κάλυμα από methacrylate πρισματικό και ανιθαμβωτικό,
δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8 με κωδικό απόχρωση̋ 840, πλήρω̋
τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικου τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ 364 PSP 279043. Απαραίτητο να
προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,55

(Ολογράφω̋) : ενενήντα πέντε και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/004

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.1 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 1*49W T5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 1*49W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional
T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφή̋ με δυνατότητα ανάρτηση̋, παραλληλόγραμμο, βαμμένη
ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιε̋ παραβολικέ̋ περσίδε̋ και διαμήκη στοιχεία
διπλή̋ παραβολικότητα̋ από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλή̋ καθαρότητα̋,
απόδοση̋ R>65% και άμεση̋ λαμπροτητα̋ <200cd/m2 για γωνίε̋ >60ο εγκάρσιε̋ και διαμήκει̋, δηλαδή
φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο
και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 221333. Απαραίτητο να προσκομισθεί η
δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 81,28

(Ολογράφω̋) : ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/005

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.2 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 2*49W T5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 2*49W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional
T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφή̋ με δυνατότητα ανάρτηση̋ παραλληλόγραμμο, βαμμένη
ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιε̋ παραβολικέ̋ περσίδε̋ και διαμήκη στοιχεία
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διπλή̋ παραβολικότητα̋ από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλή̋ καθαρότητα̋,
απόδοση̋ R>65% και άμεση̋ λαμπροτητα̋ <200cd/m2 για γωνίε̋ >60ο εγκάρσιε̋ και διαμήκει̋, δηλαδή
φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο
και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 231343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η
δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,89

(Ολογράφω̋) : ενενήντα επτά και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/006

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.3 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 4*14 W T5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 4*14 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional
T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφή̋ με δυνατότητα ανάρτηση̋, παραλληλόγραμμο, βαμμένη
ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιε̋ παραβολικέ̋ περσίδε̋ και διαμήκη στοιχεία
διπλή̋ παραβολικότητα̋ από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλή̋ καθαρότητα̋,
απόδοση̋ R>65% και άμεση̋ λαμπροτητα̋ <200cd/m2 για γωνίε̋ >60ο εγκάρσιε̋ και διαμήκει̋, δηλαδή
φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο
και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241203. Απαραίτητο να προσκομισθεί η
δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 119,58

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα εννέα και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/007

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.4 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 4*24 W T5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 4*24 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional
T5, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφή̋ με δυνατότητα ανάρτηση̋, παραλληλόγραμμο, βαμμένη
ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιε̋ παραβολικέ̋ περσίδε̋ και διαμήκη στοιχεία
διπλή̋ παραβολικότητα̋ από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό αλουμνιο υψηλή̋ καθαρότητα̋,
απόδοση̋ R>65% και άμεση̋ λαμπροτητα̋ <200cd/m2 για γωνίε̋ >60ο εγκάρσιε̋ και διαμήκει̋, δηλαδή
φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο
και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241303. Απαραίτητο να προσκομισθεί η
δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 126,27

(Ολογράφω̋) : εκατόν είκοσι έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/008

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.5 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 1*49 στεγανό ΙΡ65

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 1*49 W Τ5, με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional
T5, με σώμα και κάλυμα από αυτόσβηστο polycarbonate, με προστασία ΙΡ65, με παραβολικό
ανταυγαστήρα, σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝΕC, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 511333,
οροφή̋, παραλληλόγραμμο, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό
αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M
501237. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,34

(Ολογράφω̋) : ογδόντα τέσσερα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Σελίδα 71 από 142



Τιμολόγιο Μελέτη̋

A.T. : 2/009

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.6 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 2*49 στεγανό ΙΡ65

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 2*49 W Τ5, με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional
T5, με σώμα και κάλυμα από αυτόσβηστο polycarbonate, με προστασία ΙΡ65, με παραβολικό
ανταυγαστήρα υπερευρεία̋ κατανομή̋, σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝΕC, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ
PRISMA P2M 511343, οροφή̋ με δυνατότητα ανάρτηση̋, παραλληλόγραμμο, δηλαδή φωτιστικό σώμα
συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο και
δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 511343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση
συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,05

(Ολογράφω̋) : εκατόν έξι και πέντε λεπτά

A.T. : 2/010

Άρθρο : ΑΤΗΕ 03.7 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 4*24 W T5

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 4*24 W Τ5 με ηλεκτρικό ballast ενδεικτικού τύπου quicktronic profesional
T5, με προστασία ΙΡ54, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφή̋, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα
λευκό, κάλυμμα επίπεδο από διαφανέ̋ πρισματικό methacrylate, δηλαδή φωτιστικό σώμα
συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο και
δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA PSP 249303. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση
συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 117,09

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα επτά και εννέα λεπτά

A.T. : 2/011

Άρθρο : ΑΤΗΕ 04 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 2*36W T8

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 2*36W Τ8 με ηλεκτρικό ballast, με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφή̋ ή
ανηρτημένο παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιε̋
παραβολικέ̋ περσίδε̋ και διαμήκη στοιχεία διπλή̋ παραβολικότητα̋ από προανοδιωμένο μη ιριδίζων
γυαλιστρό αλουμνιο υψηλή̋ καθαρότητα̋, απόδοση̋ R>65% και άμεση̋ λαμπροτητα̋ <200cd/m2 για
γωνίε̋ >60ο εγκάρσιε̋ και διαμήκει̋, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ8
με κωδικό αποχρωση̋ 840 και του μηχανισμού ανάρτηση̋ του κατασκευαστή (λαμάκια, συρματόσχοινα)
πλήρω̋ τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M 241123. Απαραίτητο
να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 101,34

(Ολογράφω̋) : εκατόν ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/012

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.1 Μεταλλικό̋ επίτοιχο̋ ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ 400*400*200

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασία̋ ΙΡ 65, χρί̋ τα όργανά
του (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋
κ.λπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο
πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερική̋
συνδεσμολόγια̋ των οργάνων, διάνοιξη οπή̋ ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεω̋ και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώ̋
και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.
(τεμάχιο ένα)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 165,95

(Ολογράφω̋) : εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/013

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.2 Μεταλλικό̋ επίτοιχο̋ ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ 500*400*200

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασία̋ ΙΡ 65, χρί̋ τα όργανά
του (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋
κ.λπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο
πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερική̋
συνδεσμολόγια̋ των οργάνων, διάνοιξη οπή̋ ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεω̋ και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώ̋
και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 197,99

(Ολογράφω̋) : εκατόν ενενήντα επτά και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/014

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.3 Μεταλλικό̋ επίτοιχο̋ ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ 600*500*200

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασία̋ ΙΡ 65, χρί̋ τα όργανά
του (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋
κ.λπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο
πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερική̋
συνδεσμολόγια̋ των οργάνων, διάνοιξη οπή̋ ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεω̋ και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώ̋
και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 224,46

(Ολογράφω̋) : διακόσια είκοσι τέσσερα και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 2/015

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.4 Μεταλλικό̋ επίτοιχο̋ ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ 800*600*250

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα ντκαπέ και μορφοσίδηρο προστασία̋ ΙΡ 65, χρί̋ τα όργανά
του (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋
κ.λπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο
πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερική̋
συνδεσμολόγια̋ των οργάνων, διάνοιξη οπή̋ ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεω̋ και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώ̋
και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 331,86

(Ολογράφω̋) : τριακόσια τριάντα ένα και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 2/016

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.5 Μεταλλοπλαστικό̋ ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ 1 σειρά̋ 12 θέσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ χωνευτό̋ πλαστικό̋ 1 σειρά̋, 12 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα
διαστάσεων 330*335*89 προστασία̋ ΙΡ30, χωρί̋ τα όργανά του  (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋
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λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋ εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,
ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ κ.λπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των
μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου
βερνικοχρώματο̋, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολόγια̋ των οργάνων, διάνοιξη
οπή̋ ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,
συνδέσεω̋ και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία, τη δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU12NP.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 141,13

(Ολογράφω̋) : εκατόν σαράντα ένα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 2/017

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.6 Μεταλλοπλαστικό̋ ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ 2 σειρών 24 θέσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ χωνευτό̋ πλαστικό̋ 2 σειρών, 24 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα
διαστάσεων 330*484*89 προστασία̋ ΙΡ30, χωρί̋ τα όργανά του  (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋
λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋ εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,
ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ κ.λπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των
μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου
βερνικοχρώματο̋, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολόγια̋ των οργάνων, διάνοιξη
οπή̋ ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,
συνδέσεω̋ και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία, τη δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU24NP.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 148,46

(Ολογράφω̋) : εκατόν σαράντα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 2/018

Άρθρο : ΑΤΗΕ 05.7 Μεταλλοπλαστικό̋ ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ 3 σειρών 36 θέσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ χωνευτό̋ πλαστικό̋ 3 σειρών, 36 θέσεων με μεταλλική αδιαφανή πόρτα
διαστάσεων 330*734*89 προστασία̋ ΙΡ30, χωρί̋ τα όργανά του  (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋
λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπέ̋ εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,
ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ κ.λπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των
μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου
βερνικοχρώματο̋, δηλαδηαδή προμήθεια κα εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολόγια̋ των οργάνων, διάνοιξη
οπή̋ ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση εί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,
συνδέσεω̋ και εισερχομένων κα απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία, τη δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία, ενδεικτικού τύπου HAGER VU36NP.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 177,70

(Ολογράφω̋) : εκατόν εβδομήντα επτά και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2/019

Άρθρο : ΑΤΗΕ 06 Ανάρτηση φωτιστικού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Ανάρτιση φωτιστικού (εργοστασιακή) με συρματόσχοινα πλήρω̋ τοποθετημένη.
(κατ' αποκοπήν τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφω̋) : επτά

A.T. : 2/020

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07 Καπνοδόχο̋ διαμέτρου 300 mm
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Καπνοδόχο̋ ονομαστική̋ διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI304 με
μόνωση πετροβάμβακα 60 kg/m3, πάχου̋ 25 mm μήκου̋ 1m, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1856-1:2009 και
ΕΝ 1856-1:2009. Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ τοποθέτηση και στήριξη και μικροϋλικά σύνδεση̋,
και εγκατάσταση̋. Απαραίτητη η προσκόμιση τη̋ δήλωση̋ συμμόρφωση̋ CE.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 235,04

(Ολογράφω̋) : διακόσια τριάντα πέντε και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/021

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.01 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ 45ο διαμέτρου 300mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ 45ο ονομαστική̋ διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη
λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχου̋ 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-
1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεση̋
και εγκατάσταση̋. Απαραίτητη η προσκόμιση τη̋ δήλωση̋ συμμόρφωση̋ CE.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,34

(Ολογράφω̋) : εκατόν εξήντα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/022

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.02 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ ταφ διαμέτρου 300mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου ταφ ονομαστική̋ διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα
AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχου̋ 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-1:2009 και
ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ τοποθέτηση και μικροϋλικά σύνδεση̋ και
εγκατάσταση̋. Απαραίτητη η προσκόμιση τη̋ δήλωση̋ συμμόρφωση̋ CE.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 315,34

(Ολογράφω̋) : τριακόσια δέκα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/023

Άρθρο : ΑΤΗΕ 07.03 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ 90ο διαμέτρου 300mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ 90ο ονομαστική̋ διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη
λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχου̋ 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-
1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεση̋
και εγκατάσταση̋. Απαραίτητη η προσκόμιση τη̋ δήλωση̋ συμμόρφωση̋ CE.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 266,34

(Ολογράφω̋) : διακόσια εξήντα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/024

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08 Καπνοδόχο̋ διαμέτρου 250 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Καπνοδόχο̋ ονομαστική̋ διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI304 με
μόνωση πετροβάμβακα 60 kg/m3, πάχου̋ 25 mm μήκου̋ 1m, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1856-1:2009 και
ΕΝ 1856-1:2009. Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ τοποθέτηση και στήριξη και μικροϋλικά σύνδεση̋,
και εγκατάσταση̋. Απαραίτητη η προσκόμιση τη̋ δήλωση̋ συμμόρφωση̋ CE.
(τεμάχιο ένα)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 195,44

(Ολογράφω̋) : εκατόν ενενήντα πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/025

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.01 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ 45ο διαμέτρου 250mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ 45ο ονομαστική̋ διαμέτρου 300 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη
λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχου̋ 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-
1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεση̋
και εγκατάσταση̋. Απαραίτητη η προσκόμιση τη̋ δήλωση̋ συμμόρφωση̋ CE.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 131,34

(Ολογράφω̋) : εκατόν τριάντα ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/026

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.02 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ ταφ διαμέτρου 250mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου ταφ ονομαστική̋ διαμέτρου 250 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη λαμαρίνα
AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχου̋ 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-1:2009 και
ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ τοποθέτηση και μικροϋλικά σύνδεση̋ και
εγκατάσταση̋. Απαραίτητη η προσκόμιση τη̋ δήλωση̋ συμμόρφωση̋ CE.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 252,34

(Ολογράφω̋) : διακόσια πενήντα δύο και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/027

Άρθρο : ΑΤΗΕ 08.03 Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ 90ο διαμέτρου 250mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Τεμάχιο καπνοδόχου καμπύλη̋ 90ο ονομαστική̋ διαμέτρου 250 mm κατασκευασμένη από ανοξείδωτη
λαμαρίνα AISI304 με μόνωση πετροβάμβακα 60 Kg/m3, πάχου̋ 25 mm, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1856-
1:2009 και ΕΝ 1856-1:2009. ΣΤην τιμή περιλαμβάνεται πλήρη̋ τοποθέτηση και μιρκοϋλικά σύνδεση̋
και εγκατάσταση̋. Απαραίτητη η προσκόμιση τη̋ δήλωση̋ συμμόρφωση̋ CE.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 217,34

(Ολογράφω̋) : διακόσια δέκα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/028

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.1 Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ  1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),
τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋
κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών
πιέσεω̋ και λειτουργία̋
(1 m)
  8034.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,61

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά
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A.T. : 2/029

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.2 Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ  3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),
τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋
κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών
πιέσεω̋ και λειτουργία̋
(1 m)
  8034.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,96

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/030

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.4 Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),
τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋
κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών
πιέσεω̋ και λειτουργία̋
(1 m)
  8034.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,63

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/031

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8034.5 Σιδηροσωλήνα̋ μαύρο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 4 100%

Σιδηροσωλήνα̋   μαύρο̋   με  ραφή   ISO  -  MEDIUM  βαρύ̋  (πράσινη  ετικέττα),
τοποθετημένο̋ πλήρω̋ σε εγκατάσταση κεντρική̋ θερμάνσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται όλα
τα  ειδικά  τεμάχια  (μούφε̋,  γωνίε̋,  καμπύλε̋, συστολέ̋, ταύ, κλπ ενισχυμένε̋
κορδονάτε̋)  πλην  των  ρακόρ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και δοκιμών
πιέσεω̋ και λειτουργία̋
(1 m)
  8034.  5   Διαμέτρου   1 1/2  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,71

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/032

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρω̋  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρική̋
θερμάνσεω̋.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋
(1 τεμ)
  8035.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,17

(Ολογράφω̋) : οκτώ και δέκα επτά λεπτά
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A.T. : 2/033

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.2 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρω̋  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρική̋
θερμάνσεω̋.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋
(1 τεμ)
  8035.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,78

(Ολογράφω̋) : εννέα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/034

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.3 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ 1 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρω̋  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρική̋
θερμάνσεω̋.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋
(1 τεμ)
  8035.  3   Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,85

(Ολογράφω̋) : δέκα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/035

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8035.4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο διαμέτρου Φ  1 1/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  μαύρο   πλήρω̋  τοποθετημένο σε εγκατάσταση κεντρική̋
θερμάνσεω̋.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋
(1 τεμ)
  8035.  4   Διαμέτρου   1 1/4  ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,34

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/036

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.1 Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),
δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,
μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών
πιέσεω̋
(1 m)
  8036.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,59

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/037

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),
δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,
μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών
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πιέσεω̋
(1 m)
  8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,52

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/038

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),
δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,
μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών
πιέσεω̋
(1 m)
  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,58

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/039

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.9 Σιδηροσωλήνα̋ γαλβανισμένο̋ με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Σιδηροσωλήνα̋  γαλβανισμένο̋  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύ̋ (πράσινη ετικέττα),
δηλαδή  σιδηροσωλήνα̋  και  κάθε  είδου̋  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα
στερεώσεω̋  σε  απόσταση μεταξύ του̋ το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,
μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών
πιέσεω̋
(1 m)
  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,88

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα τρία και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/040

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8037.1 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 6 100%

Ρακόρ  χαλύβδινο  κωνικό  γαλβανισμένο     πλήρω̋  τοποθετημένο  σε εγκατάσταση
υδρεύσεω̋. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋
(1 τεμ)
  8037.  1   Διαμέτρου   1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,91

(Ολογράφω̋) : οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/041

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.2ΣΧ Χαλκοσωλήνα̋ Φ15mm, πάχου̋ 1.00mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνα̋ Φ15 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,0 mm. Χαλκοσωλήνα̋ Φ15 mm, πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,0 mm,
τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεω̋, υλικά στερεώσεω̋ (απαγορεύεται η στερέωση με
ήλου̋) και συγκολλήσεω̋, δηλαδή χαλκοσωλήνα̋, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.
(1 m εξωτ. διαμέτρου 15mm)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 10,63

(Ολογράφω̋) : δέκα και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/042

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνα̋ Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 0,80 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνα̋   πάχου̋  τοιχώματο̋      0,80  mm  τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά
τεμάχια  συνδέσεω̋,  υλικά  στερεώσεω̋  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλου̋) και
συγκολλήσεω̋,  δηλαδή  χαλκοσωλήνα̋,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 m)
  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,68

(Ολογράφω̋) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/043

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.2ΣΧ Χαλκοσωλήνα̋ Φ18 mm πάχου̋ τοιχ. 1,0 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνα̋ Φ18mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,0 mm. Χαλκοσωλήνα̋ Φ18 mm, πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,0 mm,
τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεω̋, υλικά στερεώσεω̋ (απαγορεύεται η στερέωση με
ήλου̋) και συγκολλήσεω̋, δηλαδή χαλκοσωλήνα̋, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 m εξωτ. διαμέτρου 18 mm)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,12

(Ολογράφω̋) : δέκα και δώδεκα λεπτά

A.T. : 2/044

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.2ΣΧ Χαλκοσωλήνα̋ Φ22 mm πάχου̋ τοιχ. 1,0mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνα̋ Φ22 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,0 mm. Χαλκοσωλήνα̋ Φ22 mm, πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,0 mm,
τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεω̋, υλικά στερεώσεω̋ (απαγορεύεται η στερέωση με
ήλου̋) και συγκολλήσεω̋, δηλαδή χαλκοσωλήνα̋, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 m εξωτ. διαμέτρου 22 mm)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,95

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/045

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνα̋ Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 0,90 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνα̋   πάχου̋  τοιχώματο̋      0,90  mm  τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά
τεμάχια  συνδέσεω̋,  υλικά  στερεώσεω̋  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλου̋) και
συγκολλήσεω̋,  δηλαδή  χαλκοσωλήνα̋,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 m)
  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,20

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά
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A.T. : 2/046

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.2ΣΧ Χαλκοσωλήνα̋ Φ28 mm πάχου̋ τοιχ. 1.0 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνα̋ Φ28 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,0 mm. Χαλκοσωλήνα̋ Φ28 mm, πάχου̋ τοιχώματο̋ 1,0 mm,
τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεω̋, υλικά στερεώσεω̋ (απαγορεύεται η στερέωση με
ήλου̋) και συγκολλήσεω̋, δηλαδή χαλκοσωλήνα̋, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κ.λπ, επί τόπου και εργασία
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 m εξωτ. διαμέτρου 28 mm)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,60

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 2/047

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.1 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C. Πιέσεω̋ 4 atm διαμέτρου Φ 32 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C.  πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 20 C
4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση
με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο
στεγανότητα̋,  πλήρω̋  τοποθετημένο̋.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κλπ και η εργασία πλήρου̋
εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 m)
  8042.  1   Πιέσεω̋     4     atm
  8042. 1.  1  Διαμέτρου   32     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,35

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/048

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.3 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C. Πιέσεω̋ 4 atm διαμέτρου Φ 50 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C.  πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 20 C
4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση
με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο
στεγανότητα̋,  πλήρω̋  τοποθετημένο̋.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κλπ και η εργασία πλήρου̋
εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 m)
  8042.  1   Πιέσεω̋     4     atm
  8042. 1.  3  Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,35

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/049

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.2 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχέτευση̋ από σκληρό PVC πιέσεω̋ 6 atm Φ40mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C.  πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητα̋, πλήρω̋
τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κ.λπ και η εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
και συνδέσεω̋.
(1 m)
  8042.  1   Πιέσεω̋ 6 atm
  8042. 1.  2  Διαμέτρου 40 mm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,69

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/050

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.3 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχέτευσεω̋ από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ 6 atm Φ50 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητα̋, πλήρω̋ τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κ.λπ και η εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
και συνδέσεω̋.
(1 m)
  8042.  1   Πιέσεω̋ 6 atm
  8042. 1.  1  Διαμέτρου 50 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,78

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/051

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.4 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχέτευσεω̋ από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ 6 atm Φ63mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητα̋, πλήρω̋ τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κ.λπ και η εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
και συνδέσεω̋
(1 m)
  8042.  1   Πιέσεω̋ 6 atm
  8042. 1.  1  Διαμέτρου 63 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,45

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/052

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.5 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχέτευσεω̋ από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ 6 atm Φ75mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση
με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητα̋, πλήρω̋ τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κ.λπ και η εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
και συνδέσεω̋.
(1 m)
  8042.  1   Πιέσεω̋ 6 atm
  8042. 1.  1  Διαμέτρου 75 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25

(Ολογράφω̋) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/053

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8042.1.7 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχέτευσεω̋ από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ 6 atm Φ100mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ λειτουργία̋ γιά 20 C
6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη̋ κόλλα̋ ή με σύνδεση
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με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητα̋, πλήρω̋ τοποθετημένο̋. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε
σχήματο̋ (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεω̋ στερεώσεω̋ κ.λπ και η εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
και συνδέσεω̋.
(1 m)
  8042.  1   Πιέσεω̋ 6 atm
  8042. 1.  1  Διαμέτρου 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,52

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/054

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.1 Σιφώνι πήλινο δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 10 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Σιφώνι   πήλινο  δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντό̋ ισχυρού τσιμεντοκονιάματο̋
(κολυμπητό, πλήρω̋ τοποθετημένο
(1 τεμ)
  8046.  1   Διαμέτρου   10      cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,06

(Ολογράφω̋) : τριάντα ένα και έξι λεπτά

A.T. : 2/055

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8052.1 Κατασκευέ̋ υδραυλικέ̋ από μολυβδόφυλλο Απλέ̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 2 100%

Κατασκευέ̋ υδραυλικέ̋ από μολυβδόφυλλο
Απλέ̋ , δηλαδή αρμοί διαστολή̋, υδροροέ̋ στεγών (ντερέδε̋) κλπ από μολυβδόφυλλο
πάχου̋ 2 mm, πλήρει̋ με την εγκατάσταση
(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,33

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/056

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.2 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 1 100%

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχου̋ 0,6 έω̋ 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων
των  υλικών  συνδέσεω̋,  των στηριγμάτων στερεώσεω̋, τοποθετουμένων στι̋ αλλαγέ̋
κατευθύνσεω̋  και  ενδιαμέσω̋  το  πολύ  ανά  1  m  και  τη̋ εξ 6 cm τουλάχιστον
επικαλύψεω̋  (καβαλλήματο̋)  του ενό̋ τεμαχίου με το άλλο  όπω̋ και τη̋ εργασία̋
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
(1 kg)
  8062.   2

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,97

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/057

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8063 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνική̋ διατομή̋
6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ αποχετεύσεω̋ ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνική̋ διατομή̋
6  Χ  10 cm από σκληρό P.V.C. πιέσεω̋ λειτουργία̋ διά 20 C   μέχρι 4 atm μεγάλη̋
μηχανική̋   και   χημική̋  αντοχή̋  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεων,
στερεώσεω̋ κλπ ω̋ και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
(1 m)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 10,51

(Ολογράφω̋) : δέκα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/058

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8064 Κεφαλή υδρορροή̋ πλαστική με εσχάρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Κεφαλή υδρορροή̋ πλαστική με εσχάρα , πλήρω̋ τοποθετημένη
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,54

(Ολογράφω̋) : δέκα οκτώ και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/059

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεω̋ δικτύων αποχέτευση̋ βάθο̋ έω̋ 0,50m διαστ. 30cm*30cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεω̋ δικτύων αποχέτευση̋ (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφο̋
γαιώδε̋, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχου̋ 10 cm, δόμηση πλευρικών
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχου̋ 1/2 πλίνθου (δρομική) και τσιμεντοκονιάματο̋ 400 kg
τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντυ του πυθμένα και των πλευρικών
επιφανειών του φρεατίου καθώ̋ και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων
υλικών.
(1 τεμ)
 8066.1.3  Διαστάσεων 30cm*30cm και βάθου̋ 0,50m

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,49

(Ολογράφω̋) : πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/060

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.5 Φρεάτιο επισκέψεω̋ δικτύων αποχέτευση̋ βάθο̋ έω̋ 0,50m διαστ. 40cm*50cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 10 100%

Φρεάτιο  επισκέψεω̋ δικτύων αποχέτευση̋ (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφο̋
γαιώδε̋, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχου̋ 10 cm, δόμηση πλευρικών
επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχου̋ 1/2 πλίνθου (δρομική) και τσιμεντοκονιάματο̋ 400 kg
τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντυ του πυθμένα και των πλευρικών
επιφανειών του φρεατίου καθώ̋ και εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων
υλικών.
(1 τεμ)
 8066.1.5  Διαστάσεων 40cm*50cm και βάθο̋ 0,50m

Ευρώ (Αριθμητικά): 77,45

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα επτά και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/061

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130.1 Πλαστική (pvc)  κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 1 100%

Πλαστική (pvc) κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρω̋ τοποθετημένη
περιλαμβάνουσα μονωτικό υλικό σε κοκκού̋ αναγόμενο σε εργασία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,88

(Ολογράφω̋) : εννέα και ογδόντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 2/062

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8131.1.1 Βαλβίδα διακοπή̋ (διακόπτη̋) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου καμπάνα̋ διαμέτρου Φ
1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11 100%

Bαλβίδα   διακοπή̋   (διακόπτη̋)  ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη    με τα μικροϋλικά
συνδέσεω̋ και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
(1 τεμ)
  8131.    1   Τύπου   καμπάνα̋
  8131. 1.  1  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,80

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/063

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.4.2 Κρουνό̋ εκροή̋ (βρύση) ορειχάλκινο̋  Επιχρωμιωμένο̋ επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11 100%

Κρουνό̋  εκροή̋ (βρύση) ορειχάλκινο̋  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεω̋ και την
εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
(1 τεμ)
  8138.4     Επιχρωμιωμένο̋ επί νιπτήρα
  8138.4.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,72

(Ολογράφω̋) : τριάντα επτά και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/064

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρα̋ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατο̋, ορειχάλκινο̋, επιχρωμιωμένο̋ Νιπτήρα
επίτοιχο̋ διαμέτρου Φ 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρα̋  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατο̋, ορειχάλκινο̋, επιχρωμιωμένο̋
δηλαδή  αναμικτήρα̋  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ συνδέσεω̋
και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
(1 τεμ)
  8141.  1   νιπτήρα επίτοιχο̋              0
  8141. 1.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,95

(Ολογράφω̋) : πενήντα επτά και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/065

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8141.1.2 Μπαταρία νιπτήρα ΑΜΕΑ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρα̋ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατο̋ νιπτήρα ΑΜΕΑ Φ 1/2ins, ορειχάλκινο̋,
επιχρωμιωμένο̋ δηλαδή αναμικτήρα̋ και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋ συνδέσεω̋
και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 134,79

(Ολογράφω̋) : εκατόν τριάντα τέσσερα και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/066

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη αποχωρητηρίου  (τουρκικού) τύπου  από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα
δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεω̋ και συγκολλήσεω̋ επί τόπου και εργασία πλήρου̋
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εγκαταστάσεω̋ και συγκολλήσεω̋ στομίων
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 138,28

(Ολογράφω̋) : εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/067

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.1 Δοχείο πλύσεω̋ αποχωρητηρίου Υψηλή̋ πιέσεω̋ τύπου Νιαγάρα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεω̋ αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεω̋)
Υψηλή̋ πιέσεω̋ τύπου Νιαγάρα , χυτοσιδηρούν, πλήρε̋ με τον ορειχάλκινο πλωτήρα,
την  άλυσο  και  λαβή, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεω̋ και εκροή̋ τον χαλκοσωλήνα
συνδέσεω̋  και  τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋
εγκαταστάσεω̋ γιά λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 144,92

(Ολογράφω̋) : εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/068

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8153.2 Δοχείο πλύσεω̋ αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδέ̋, πατητό ή τραβηκτό πλήρε̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο πλύσεω̋ αποχωρητηρίου  (καζανάκι πλύσεω̋)
Κυλινδρικό  ή  πρισματοειδέ̋,  πατητό  ή  τραβηκτό  πλήρε̋  με  τον ορειχάλκινο
πλωτήρα,  τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεω̋ και εκροή̋ τον χαλκοσωλήνα συνδέσεω̋
και του̋ γάντζου̋ στηρίξεω̋ , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋
εγκαταστάσεω̋ γιά λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 98,72

(Ολογράφω̋) : ενενήντα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/069

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη  επίπεδη ή γωνιακή, πλήρω̋ εγκατεστημένη
και συνδεδεμένη με του̋ σωλήνε̋ πλύσεω̋ και αποχετεύσεω̋
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 113,41

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 2/070

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8158.2 Δοχείο αυτόματο πλύσεω̋ ουρητηρίου από πορσελάνη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 15 100%

Δοχείο  αυτόματο  πλύσεω̋  ουρητηρίου ,πλήρε̋ με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεω̋
και εκροή̋, τόν χαλκοσωλήνα συνδέσεω̋ και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί
τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ γιά λειτουργία
(1 τεμ)
  8158.   2   από πορσελάνη

Ευρώ (Αριθμητικά): 172,64

(Ολογράφω̋) : εκατόν εβδομήντα δύο και εξήντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/071

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρα̋ πορσελάνη̋ διαστάσεων 42 Χ 56 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 17 100%

Νιπτήρα̋  πορσελάνη̋   πλήρη̋  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,
σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνε̋, ρακόρ και λοιπά γενικά
εξαρτήματα  όπω̋  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ παραδοτέο̋ σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 164,74

(Ολογράφω̋) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/072

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτη̋ τοίχου πάχου̋ 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτη̋ τοίχου πάχου̋ 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτη̋, δύο ή τέσσαρε̋ κοχλίε̋
με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋
(1 τεμ)
  8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,21

(Ολογράφω̋) : τριάντα τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 2/073

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνη̋ πλαστικό με κάλυμμα χρώματο̋ λευκού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 18 100%

Κάθισμα  λεκάνη̋  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρε̋  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋
(1 τεμ)
  8179.   2   χρώματο̋ λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/074

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8181.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψου̋ 35 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  νηπίων  από πορσελάνη   (ευρωπαϊκού)  (καθημένου) τύπου,
δηλαδή  λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεω̋  και  συγκολλήσεω̋  επί τόπου και εργασία
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συγκολλήσεω̋ στομίων
(1 τεμ)
  8181.   2  Υψου̋  35  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,42

(Ολογράφω̋) : εκατόν πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/075

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.6 Θερμοσίφωνα̋ ηλεκτρικό̋ 80 λίτρων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 24 100%

Θερμοσίφωνα̋ ηλεκτρικό̋ κατάλληλο̋ γιά πίεση λειτουργία̋ 10 ατμοσφαιρών,
εφοδιασμένο̋ με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματη̋ λειτουργία̋ και ρυθμίσεω̋ όπω̋
και τα ασφαλιστικά του, σύμφωνα με του̋ ισχύοντε̋ κανονισμού̋, δηλαδή θερμοσίφωνα̋ με τα όργανά
του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεω̋ και
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συνδέσεω̋. Περιλαμβάνονται οι σωλήνε̋ και τα ρακόρ συνδέσεω̋ επί τόπου και η
εργασία τοποθετήσεω̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 138,30

(Ολογράφω̋) : εκατόν τριάντα οκτώ και τριάντα λεπτά

A.T. : 2/076

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8303.1.1 Εγκατάσταση λεκάνη̋ αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ χαμηλή̋ πίεση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση λεκάνη̋ αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ μαζί με δοχείο πλύσεω̋ χαμηλή̋ πιέσεω̋ πορσελάνινο και
το κάθισμα και το σύνολο των εξαρτημάτων τη̋ πλήρη̋. Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεω̋ με
εύχρηστο χειριστήριο, με τη σύνδεσή του προ̋ το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και
τεμαχίου εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το
πλαστικό κάθισμα με το κάλυμμα ΑΜΕΑ και με όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεω̋ και
συνδέσεω̋ και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι διαστάσει̋ τη̋ λεκάνη̋ θα
είναι περίπου 750cm (μήκο̋) x 380cm (πλάτο̋) x 470cm (ύψο̋) και 820 cm ύψο̋ με το καζανάκι και
θα είναι σύμφωνα με τι̋ προδιαγραφέ̋ για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.
(1 τεμ Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ με δοχείο πλύσεω̋ χαμηλή̋ πιέσεω̋ πορσελάνινο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.116,60

(Ολογράφω̋) : χίλια εκατόν δέκα έξι και εξήντα λεπτά

A.T. : 2/077

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8303.1.1Σ Εγκατάσταση σετ μπαρών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση σετ μπαρών και χειρολαβών αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ, μπάρα τοίχου ΑΜΕΑ ανακλινόμενη με
χαρτοθήκη μήκου̋ 80 εκ. από αλουμίνιο με συνθετική επικάλυψη και δύο λαβέ̋ ΑΜΕΑ μήκου̋ περίπου
60εκ. από αλουμίνιο με συνθετική επικάλυψη τοποθετημένε̋ η μία στον τοίχο δίπλα στην λεκάνη
ΑΜΕΑ και η άλλη στην μεταλλική εξώθυρα τη̋ τουαλέττα̋ με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεω̋
και συνδέσεω̋ και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Οι προδιαγραφέ̋ θα είναι
σύμφωνε̋ με του̋ κανονισμού̋ για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 774,81

(Ολογράφω̋) : επτακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/078

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8305 Εγκατάσταση λεκάνη̋ αποχωρητηρίου χαμηλή̋ πιέσεω̋ από πορσελάνη με το σύνολο
των εξαρτημάτων τη̋ πλήρη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση  λεκάνη̋  αποχωρητηρίου  χαμηλή̋ πιέσεω̋ από πορσελάνη με το σύνολο
των  εξαρτημάτων  τη̋ πλήρη̋ .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεω̋ από πορσελάνη με
τη  σύνδεσή  του προ̋ το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου
εύκαμπτου  χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του,
το  πλαστικό  κάθισμα με το κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνη̋ με τα υλικά και
μικροϋλικά  εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋ και την εργασία γιά παράδοση σε κανονική
λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 263,31

(Ολογράφω̋) : διακόσια εξήντα τρία και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/079

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8307.1 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνη̋ με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρη̋.
διαστάσεων 40 Χ 50 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%
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Εγκατάσταση   νιπτήρα   πορσελάνη̋   με   το   σύνολο   των   εξαρτημάτων   του
πλήρη̋. Περιλαμβάνονται  η  βαλβίδα  το  σιφώνι, ο αναμικτήρα̋ με τη σύνδεσή του
προ̋  τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων
ευκάμπτων  σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα του̋ ρακόρ χρωμέ προσαρμογή̋ με τον
αναμικτήρα  και  τον  γωνιακό  διακόπτη ο καθρέπτη̋, η εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η
ποτηροθήκη  ή  δεύτερη  σαπουνοθήκη  και  η  πετσετοκρεμάστρα  με  τα  υλικά και
μικροϋλικά εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋ ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδε̋, σιμεντοκονία
 κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8307.  1  Νιπτήρα̋ πορσελάνη̋ επίτοιχο̋ διαστάσεων  40  Χ  50  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 435,31

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια τριάντα πέντε και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/080

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8307.4Σ Νιπτήρα̋ ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνη̋ ΑΜΕΑ διαστάσεων περίπου 60x70 με το σύνολο των   εξαρτημάτων του
πλήρη̋. Στην τιμή περιλαμβάνονται η ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα, το σιφώνι, η σύνδεση του
αναμικτήρα προ̋ τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων
ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα του̋ ρακόρ χρωμέ προσαρμογή̋ με τον αναμικτήρα και
τον γωνιακό  διακόπτη, ο κατάλληλο̋ ανακλινόμενο̋ καθρέπτη̋ ΑΜΕΑ 60x65 περίπου, η σαπουνοθήκη ή
ντισπένσερ, με  τα  υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋ (στηρίγματα νιπτήρα,
βίδε̋, τσιμεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία. Οι ακριβεί̋
διαστάσει̋ του νιπτήρα θα είναι συμφωνε̋ με τι̋ προδιαγραφέ̋ για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.
(1 τεμ)
  Σχετ. 8307.4  Νιπτήρα̋ AMEA διαστάσεων περίπου 60Χ70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.104,85

(Ολογράφω̋) : χίλια εκατόν τέσσερα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/081

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.1 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψου̋ 905 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρω̋   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεω̋
(1 m2)
  8431.  2    Τρίστηλα
  8431. 2.  1  Αξονικού ύψου̋  905 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,66

(Ολογράφω̋) : τριάντα έξι και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/082

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.2 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψου̋ 655 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρω̋   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεω̋
(1 m2)
  8431.  2    Τρίστηλα
  8431. 2.  2  Αξονικού ύψου̋  655 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,89

(Ολογράφω̋) : σαράντα και ογδόντα εννέα λεπτά
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A.T. : 2/083

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.3 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψου̋ 505 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρω̋   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεω̋
(1 m2)
  8431.  2    Τρίστηλα
  8431. 2.  3  Αξονικού ύψου̋  505 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,92

(Ολογράφω̋) : σαράντα έξι και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/084

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8431.2.4 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τρίστηλα αξονικού ύψου̋ 355 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 26 100%

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα   εγχώρια που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία
πλήρω̋   εγκατεστημένα,   δηλαδή  στοιχεία,  στηρίγματα  τοίχου  ή  δαπέδου  και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεω̋
(1 m2)
  8431.  2    Τρίστηλα
  8431. 2.  4  Αξονικού ύψου̋  355 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,16

(Ολογράφω̋) : πενήντα τέσσερα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/085

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8445.1 Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματο̋ διαμέτρου 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11 100%

Ρυθμιστική  βαλβίδα  θερμαντικού  σώματο̋   ορειχάλκινη,  διπλή̋  ρυθμίσεω̋  με
χειρολαβή και εσωτερικό μανδύα, πλήρω̋ τοποθετημένη
(1 τεμ)
  8445.  1  Διαμέτρου  1/2    ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,61

(Ολογράφω̋) : δέκα και εξήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/086

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8447 Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη επινικελωμένη διαμ.1/4 ins
πλήρω̋  τοποθετημένη  σε  εγκατάσταση  κεντρική̋ θερμάνσεω̋, σε πώμα θερμαντικού
σώματο̋  ή  σε  σωλήνα κλπ.Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεω̋, στερεώσεω̋ κλπ
και η εργασία διανοίξεω̋ και ελικοτομήσεω̋ τη̋ οπή̋ στηρίξεω̋
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,13

(Ολογράφω̋) : δέκα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 2/087

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.1.6ΣΧ Λέβητα̋ χυτοσιδηρό̋ πετρελαίου/αερίου θερμαντική̋ ισχύο̋ 90.000-100.000 kcal/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 27 100%

Λέβητα̋ χυτοσιδηρού̋ πετρελαίου/αερίου χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρί̋
περιορισμό ελάχιστη̋ θερμοκρασία̋ επιστροφή̋, θερμαντική̋ ισχύο̋ 90.000-100.000 kcal/h
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κατάλληλο̋ για καυστήρα αερίου Β23 V=11,80 m3/h. Ο βαθμό̋ απόδοση̋ θα είναι έω̋ και 95%. Ο
λέβητα̋ θα διαθέτει τρεί̋ διαδρομέ̋ καυσαερίων και είναι κατασκευασμένο̋ από ειδικό χυτοσίδηρο
GL 180M. Η κατασκευή του θα αποτρέπει την δημιουργία υγροποιήσεων των καυσαερίων στο εσωτερικό
του λέβητα. Θα είναι κατάλληλο̋ για πετρέλαιο θέρμανση̋ σύμφωνα με το DIN 51603, για φυσικό
αέριο με το ΕΝ 267 DIN και το ΕΝ 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Θα φέρει ισχυρή μόνωση 100mm για
τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του από την μπροστινή
πόρτα.  Διαστάσεων περίπου 1125x880mm. Ο λέβητα̋ θα συνοδεύεται από τα εξαρτήματά του, τα
όργανα ελέγχου του και  όλα τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την πλήρη εγκατάσταση και
λειτουργία του δηλαδή λέβητα̋, εξαρτήματα,  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋, δοκιμών και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Θα
προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωση̋ CE.
(1 τεμ)
                           }
  8451. 1.  6ΣΧ  Θερμαντική̋ Ισχύο̋  90.000 - 100.000      Kcal/h

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.179,69

(Ολογράφω̋) : πέντε χιλιάδε̋ εκατόν εβδομήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/088

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.1.9ΣΧ Λέβητα̋ χυτοσιδηρό̋ πετρελαίου/αερίου θερμαντική̋ ισχύο̋ 180.000-200.000 kcal/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 27 100%

Λέβητα̋ χυτοσιδηρού̋ πετρελαίου/αερίου χαμηλών θερμοκρασιών σύμφωνα με το DIN EN303 χωρί̋
περιορισμό ελάχιστη̋ θερμοκρασία̋ επιστροφή̋, θερμαντική̋ ισχύο̋ 180.000-200.000 kcal/h
(περίπου 210 KW) κατάλληλο̋ για καυστήρα αερίου Β23 V=23,70 m3/h. Ο βαθμό̋ απόδοση̋ θα είναι
έω̋ και 95%. Ο λέβητα̋ θα διαθέτει τρεί̋ διαδρομέ̋ καυσαερίων και είναι κατασκευασμένο̋ από
ειδικό χυτοσίδηρο GL 180M. Η κατασκευή του θα αποτρέπει την δημιουργία υγροποιήσεων των
καυσαερίων στο εσωτερικό του λέβητα. Θα είναι κατάλληλο̋ για πετρέλαιο θέρμανση̋ σύμφωνα με το
DIN 51603, για φυσικό αέριο με το ΕΝ 267 DIN και το ΕΝ 676 DIN ή με πιστοποίηση CE. Θα φέρει
ισχυρή μόνωση 100mm για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών. Θα επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό
του από την μπροστινή πόρτα.  Διαστάσεων περίπου 1765x880mm. Ο λέβητα̋ θα συνοδεύεται από τα
εξαρτήματά του, τα όργανα ελέγχου του και  όλα τα  απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, για την
πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του δηλαδή λέβητα̋, εξαρτήματα,  υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋, δοκιμών και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ γιά παράδοση σε
πλήρη λειτουργία. Θα προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωση̋ CE.
(1 τεμ)
                           }
  8451. 1.  9ΣΧ  Θερμαντική̋ Ισχύο̋  180.000-200.000     Kcal/h

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.785,68

(Ολογράφω̋) : έξι χιλιάδε̋ επτακόσια ογδόντα πέντε και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/089

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8451.ΣΧ Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 27 100%

Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανση̋ με όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ εργασίε̋ ασφαλού̋ αποσύνδεση̋ από
τον καυστήρα, τον καπναγωγό και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του λεβητοστασίου χωρί̋ την
πρόκληση ζημιών, καθαρισμό̋ και προετοιμασία του χώρου για την εγκατάσταση νέου λέβητα.
Εργασίε̋ και υλικά ανηγμένα σε εργασίε̋ σε τεμάχιο κατ' αποκοπήν.
(1 τεμ)
                           }
  8451.ΣΧ  Αποξήλωση παλαιού λέβητα θέρμανση̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 709,84

(Ολογράφω̋) : επτακόσια εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/090

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.9 Δοχείο διαστολή̋ Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητα̋ 250 l

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 23 100%

Δοχείο   διαστολή̋ πλήρε̋  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμέ̋ γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία
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(1 τεμ)
  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0
  8473. 1.  9  Χωριτηκότητα̋  250   l

Ευρώ (Αριθμητικά): 699,65

(Ολογράφω̋) : εξακόσια ενενήντα εννέα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/091

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8553.1 Αποξήλωση και επανεγκατάσταση κλιματιστική̋ μονάδα̋ διαιρούμενου τύπου 24000
BTU/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΟΙΚ 5251 100%

Εργασίε̋ αποξήλωση̋ και επανεγκατάσταση̋ υπάρχουσα̋ κλιματιστική̋ μονάδα̋ διαιρούμενου τύπου
ψυκτική̋ απόδοση̋ και θερμαντική̋ ικανότητα̋ έω̋ 24000BTU/h.  Η μονάδα θα πρέπει να καθαριστεί
και να συντηρηθεί. Κάθε είδου̋ μικρουλικά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία
περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο ανοιγμένα σε εργασία.
Πλήρω̋ εγκατεστημένη και παράδοση σε λειτουργία.

(τεμ.)

Εργασία και μικρουλικά ανοιγμένα σε εργασία

         Τεχν (003)                  h    2,50x           19,87 =         49,68
         Βοηθ (002)                  h    2,50x           16,84 =         42,10

--------------------------
                                                      Αθροισμα            91,78
Τιμή ενό̋ τεμ ευρώ 91,78
ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,78

(Ολογράφω̋) : ενενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/092

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605 Κυκλοφορητή̋ παροχή̋ από 2,5 έω̋ 4,00 m3/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 21 100%

Κυκλοφορητή̋  νερού κατάλληλου  μανομετρικού  ύψου̋,  γιά εγκατάσταση στην επέκταση δικτύου
κεντρική̋ θερμάνσεω̋, δηλαδή κυκλοφορητή̋, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζε̋ ή ρακόρ και το ηλεκτρικό
δίκτυο, δοκιμών λειτουργία̋ και πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.
Ο κυκλοφορητή̋ θα αποτελείται από φυγόκεντρη αντλία συνεζευγμένη απ' ευθεία̋ με ελαστικό
σύνδεσμο, προ̋ τον ηλεκτροκινητήρα, που θα είναι το πολύ 1450rpm, ασύγχρονο̋, μονοφασικό̋ ή
τριφασικό̋, κατάλληλο̋ για λειτουργίε̋ σε δίκτυο 220/50/1 ή 380/50/3.
Η σύνδεση του κυκλοφορητή με τι̋ σωληνώσει̋ θα πραγματοποιείται με φλάντζε̋ και γι' αυτό θα
συνοδεύεται και με τι̋ αναγκαίε̋ πρόσθετε̋ φλάντζε̋, κοχλίε̋ και παρεμβύσματα για την
προσαρμογή του̋ στο σωλήνα, ή προκειμένου για διαμέτρου̋ 1 1/2" με ρακόρ.
Ο κυκλοφορητή̋ θα πρέπει να είναι πρακτικά αθόρυβη̋ λειτουργία̋ και να είναι υδρολίπαντο̋,
χωρί̋ στυπιοθλίπτε̋, με αυτόματο εξαερισμό και να αντέχει σε θερμοκρασία 120C και πίεση 6 atm.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση του κυκλοφορητή θα κατασκευασθεί στεγανή σύμφωνα προ̋ του̋ ισχύοντε̋
κανονισμού̋ και θα αρχίζει από τον αντίστοιχο Ηλεκτρικό Πίνακα. Οι τελικέ̋ συνδέσει̋ των
ηλεκτρικών γραμμών προ̋ τον ηλεκτροκινητήρα θα είναι εύκαμπτε̋, προστατευόμενε̋ σε εύκαμπτο
χαλύβδινο σωλήνα.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνονται και τα κυκλώματα αυτοματισμού του κυκλοφορητή.
Η τελική παροχή και το μανομετρικό ύψο̋ του κυκλοφορητή θα ελεγχθούν με την Επίβλεψη και μπορεί
να τροποποιηθούν με βάση το υπάρχον συγκρότημα λέβητα-καυστήρα.

(1 τεμ)
   Παροχή̋ από  2,50 έω̋ & 4,00         m3/h

Ευρώ (Αριθμητικά): 451,78

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια πενήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά
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A.T. : 2/093

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647 Θερμοστάτη̋ χώρου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 12 100%

Προμήθεια και πλήρη̋ εγκατάσταση και σύνδεση από τον ηλ. πίνακα λεβητοστασίου έω̋ το γραφείο
διευθυντή ενό̋ θερμοστάτη χώρου προοδευτική̋ λειτουργία̋. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα
υλικά και μικροϋλικά  και η εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, συνδέσεω̋ και ρυθμίσεω̋ παραδοτέο̋
σε πλήρη και κανονική λειιτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 284,03

(Ολογράφω̋) : διακόσια ογδόντα τέσσερα και τρία λεπτά

A.T. : 2/094

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.1 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχου̋ 2,5 cm
β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχου̋  1mm  γ) δύο επαλείψει̋ με λευκό γύψο συνολικού
πάχου̋   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ
εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα
(1 m)
  8691.  1  Διαμέτρου σωλήνων  μέχρι 1 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,27

(Ολογράφω̋) : δέκα οκτώ και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/095

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω τη̋ 1 ins και μέχρι 2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40 100%

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχου̋ 2,5 cm
β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχου̋  1mm  γ) δύο επαλείψει̋ με λευκό γύψο συνολικού
πάχου̋   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ
εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα
(1 m)
  8691.  2  Διαμέτρου σωλήνων  άνω τη̋ 1 ins και μέχρι 2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,23

(Ολογράφω̋) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 2/096

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.3 Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ ευθύ̋ 16mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνα̋  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικό̋ , ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋, δηλαδή σωλήνα̋
με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά
συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ κλπ.
(1 m)
 8732.  1   ευθύ̋
 8732. 1. 3  Διαμέτρου Φ 16mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,98

(Ολογράφω̋) : τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/097

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8733.3 Κανάλι τηλεπικοινωνιακών γραμμών πλαστικό  από PVC  105x50

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%
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Κανάλι πλαστικό από λευκό PVC, ορατό, ηλεκτρικών καλωδιώσεων, διαστάσεων 105*50 mm, με
εσωτερικό διαχωριστικό γραμμών, κατάλληλο για επιφανειακέ̋ ηλεκτρικέ̋ εγκαταστάσει̋ με
μικροϋλικά σύνδεση̋, στερέωση̋ και όδευση̋ (γωνίε̋, διακλαδώσει̋, συνδετικά στοιχεία, ακραία
καλύμματα κ.λπ.), ενδεικτικού τύπου legrand κωδ. 10464. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,
μικροϋλικά και η εργασία πλήρου̋ εγκατάσταση̋ και σύνδεση̋.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,20

(Ολογράφω̋) : είκοσι ένα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2/098

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.3Σ Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ τύπου Κουβίδη Φ16mm (2025016)
διαμορφώσιμο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Διαμορφώσιμο̋ κυματοειδή̋ σωλήνα̋ σπιράλ βαρέω̋ τύπου Φ16, ανθεκτικό̋ στην υπεριώδη ακτινοβολία
και κατάλληλο̋ για επιφανειακέ̋ ηλεκτρικέ̋ εγκαταστάσει̋, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου
Κουβίδη κωδ. 2025016. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,
μικροϋλικά και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,11

(Ολογράφω̋) : έξι και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/099

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.3Σ.1 Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ τύπου Κουβίδη Φ16mm (1025016)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Άκαμπτο̋ ευθύγραμμο̋ σωλήνα̋ βαρέω̋ τύπου Φ16, ανθεκτικό̋ στην υπεριώδη ακτινοβολία και
κατάλληλο̋ για επιφανειακέ̋ ηλεκτρικέ̋ εγκαταστάσει̋, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη
κωδ. 1025016. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, προστόμια
και μικρουλικά συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία πλήρου̋
εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,37

(Ολογράφω̋) : έξι και τριάντα επτά λεπτά

A.T. : 2/100

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.6Σ Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ τύπου Κουβίδη Φ32mm (2025032)
διαμορφώσιμο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Διαμορφώσιμο̋ κυματοειδή̋ σωλήνα̋ σπιράλ βαρέω̋ τύπου Φ32, ανθεκτικό̋ στην υπεριώδη ακτινοβολία
και κατάλληλο̋ για επιφανειακέ̋ ηλεκτρικέ̋ εγκαταστάσει̋, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου
Κουβίδη κωδ. 2025032. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά,
μικροϋλικά και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,04

(Ολογράφω̋) : επτά και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/101

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8733.2.6Σ.1 Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ τύπου Κουβίδη Φ32mm (1025032)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Άκαμπτο̋ ευθύγραμμο̋ σωλήνα̋ βαρέω̋ τύπου Φ32, ανθεκτικό̋ στην υπεριώδη ακτινοβολία και
κατάλληλο̋ για επιφανειακέ̋ ηλεκτρικέ̋ εγκαταστάσει̋, με σήμανση CE, ενδεικτικού τύπου Κουβίδη
κωδ. 1025032. H στήριξη του σωλήνα θα γίνει ανά 0,50m. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, προστόμια
και μικρουλικά συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία πλήρου̋
εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.
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(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,69

(Ολογράφω̋) : επτά και εξήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/102

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.1 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  από PVC  25χ25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό   από  PVC ,  με αποσπώμενο καπάκι, ορατό, δηλαδή
κανάλι από πλαστικό διαστάσεων 25x25 χιλ. και  μικρουλικά  συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋. Με σήμανση CE.
(1 m)
 Ν\8733.1    25Χ25 χιλ
 Ν\8733.1  διαστάσεων  25χ25 χιλ

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,57

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/103

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.2 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  από PVC 40χ40

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Κανάλι   ηλεκτρικών   γραμμών   πλαστικό   από  PVC  τύπου Legrand,  με αποσώμενο καπάκι,
ορατό, δηλαδή κανάλι από πλαστικό διαστάσεων 40*40 χιλ. και  μικρουλικά  συνδέσεω̋ και
στερεώσεω̋ και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.
(1 m)
 Ν\8733.1    40Χ40 χιλ
 Ν\8733.1  διαστάσεων  40χ40 χιλ

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και είκοσι λεπτά

A.T. : 2/104

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό από λευκό PVC, διαστάσεων 32*12,5mm ενδεικτικού τύπου
Legrand 030014 συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων σύνδεση̋ και εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,21

(Ολογράφω̋) : πέντε και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 2/105

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.1 Ρευματοδότη̋ για τοποθέτηση, κατά μήκο̋, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότη̋ ενδ. τυπου Legrand 77601 για τοποθέτηση, κατά μήκο̋, σε κανάλι διαστάσεων 32x12,5
mm συμπεριλαμβανομένων τη̋ βάση̋ στήριξη̋ (ενδ. τύπο̋ Legrand 031611) και του εξαρτήματο̋ τη̋
βάση̋ (ενδ. τύπο̋ Legrand 031701) και εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋.
(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,81

(Ολογράφω̋) : είκοσι και ογδόντα ένα λεπτά
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A.T. : 2/106

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.2 Διακόπτη̋ απλό̋ για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτη̋ απλό̋ ενδ. τυπου Legrand 77011 για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5
mm συμπεριλαμβανομένων τη̋ βάση̋ στήριξη̋ (ενδ. τύπο̋ Legrand 031611) και του εξαρτήματο̋ τη̋
βάση̋ (ενδ. τύπο̋ Legrand 031641) και εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋.
(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,65

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/107

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.3 Διπλό̋ ρευματοδότη̋ σε κοινή βάση  για τοποθέτηση κατά μήκο̋ σε κανάλι διαστάσεων
32x12,5 mm, ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Διπλό̋ ρευματοδότη̋ ενδ. τυπου Legrand 077602 σε κοινή βάση για τοποθέτηση κατά μήκο̋ σε κανάλι
διαστάσεων 32x12,5 mm συμπεριλαμβανομένων τη̋ βάση̋ στήριξη̋ (ενδ. τύπο̋ Legrand 031613) και
του εξαρτήματο̋ τη̋ βάση̋ (ενδ. τύπο̋ Legrand 031702) και εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋.
(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,34

(Ολογράφω̋) : είκοσι οκτώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/108

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8733.5.4 Ρευματοδότη̋ για τοποθέτηση, κατά μήκο̋, στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm,
ενδεικτικού τύπου Legrand

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότη̋ ενδ. τυπου Legrand 77601 για τοποθέτηση στην άκρη καναλιού διαστάσεων 32x12,5 mm
συμπεριλαμβανομένων τη̋ βάση̋ στήριξη̋ (ενδ. τύπο̋ Legrand 031611) και του εξαρτήματο̋ τη̋
βάση̋ (ενδ. τύπο̋ Legrand 031641) και εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋.
(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,15

(Ολογράφω̋) : είκοσι και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 2/109

Άρθρο : ΑΤΗΕ Θ\8735.2.4Σ Κυτίο διακλαδώσεω̋ τύπου Κουβίδη 3020020

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Τετράγωνο εξωτερικό κουτί διακλάδωση̋ 8 εξόδων με πρεσσαριστά ελαστικά καπάκια, βαθμού
προστασία̋ ΙΡ65, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατάλληλο για επιφανειακέ̋ ηλεκτρικέ̋
εγκαταστάσει̋, με σήμανση CE, τύπου Κουβίδου κωδικό̋ 3020016. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επί
τόπου με τα ειδικά ρακόρ για σύνδεση με ηλεκτρολογικού̋ σωλήνε̋ και η εργασία πλήρου̋
εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,01

(Ολογράφω̋) : έξι και ένα λεπτό

A.T. : 2/110

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.2 Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 1,5 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,
σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,
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συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνο̋
 8751. 1.  2  Διατομή̋:  1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,28

(Ολογράφω̋) : ένα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/111

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8751.1.3 Αγωγό̋ τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνο̋ διατομή̋ 2,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 44 100%

Αγωγό̋  τύπου ΝΥΑ χάλκινο̋ πλαστική̋ επενδύσεω̋ τοποθετούμενο̋ μέσα σε σωλήνε̋,
δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρε̋, βίδε̋,
σύρμα  συνδέσεω̋, μονωτικά πάση̋ φύσεω̋ κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,
συνδέσεω̋ και δοκιμών μονώσεω̋ για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνο̋
 8751. 1.  3  Διατομή̋:  2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,38

(Ολογράφω̋) : ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/112

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 1,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋
και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.
(1 m)
  8766.  3   τριπολικό
 8766. 3.  1  Διατομή̋:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,07

(Ολογράφω̋) : πέντε και επτά λεπτά

A.T. : 2/113

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 2,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋
και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.
(1 m)
  8766.  3   τριπολικό
 8766. 3.  2  Διατομή̋:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,42

(Ολογράφω̋) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά
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A.T. : 2/114

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 4mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλία̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα,
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάση̋  φύσεω̋,  όπω̋  και ειδικά
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρα̋, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεω̋, διαμορφώσεω̋
και  συνδέσεω̋  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και
πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.
(1 m)
  8766.  3   τριπολικό
 8766. 3.  3  Διατομή̋:  3 Χ 4   mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,74

(Ολογράφω̋) : έξι και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/115

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8786.1.2 Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαμέτρου 70 mm γιά αγωγού̋
διατομή̋ έω̋ 4 mm2 3 εξόδων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο διακλαδώσεω̋ καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με
ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έω̋ 5 επαφών και με του̋ στυπιοθλίπτε̋ γιά καλώδια έω̋
5  Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρε̋ και μικροϋλικά (γύψο̋, τακάκια, βίδε̋) επί τόπου
και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 τεμ)
  8786.  1   Διαμέτρου 70 mm         γιά αγωγού̋ διατομή̋  έω̋ 4 mm2
  8786. 1.  2   3     εξόδων

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,85

(Ολογράφω̋) : έξι και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/116

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτη̋ χωνευτό̋ με πλήκτρο εντάσεω̋ 10 Α τάσεω̋ 250 V Εντάσεω̋ 10Α απλό̋
μονοπολικό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτη̋  χωνευτό̋  με  πλήκτρο εντάσεω̋ 10 Α τάσεω̋ 250 V  με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
  8801.  1  Εντάσεω̋ 10 Α
  8801. 1.  1   απλό̋ μονοπολικό̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,06

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και έξι λεπτά

A.T. : 2/117

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.4 Διακόπτη̋ χωνευτό̋ με πλήκτρο εντάσεω̋ 10 Α τάσεω̋ 250 V Εντάσεω̋ 10Α κομιτατέρ ή
αλλέ ρετούρ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτη̋  χωνευτό̋  με  πλήκτρο εντάσεω̋ 10 Α τάσεω̋ 250 V  με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
  8801.  1  Εντάσεω̋ 10 Α
  8801. 1.  4   κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,84

(Ολογράφω̋) : πέντε και ογδόντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/118

Άρθρο : ΑΤΗΕ Χ\8801 Στεγανό̋ διακόπτη̋ λυκόφωτο̋ εξωτερικό̋ compact 16A

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Στεγανό̋ διακόπτη̋ λυκόφωτο̋ εξωτερικό̋ compact 16A με ρύθμιση χρόνου και φωτεινότητα̋ (σε lux)
ενδεικτικού τύπου Hager EE702, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 35,62

(Ολογράφω̋) : τριάντα πέντε και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/119

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8807 Ανιχνευτή̋ στάθμη̋ φωτό̋ κα παρουσία̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτή̋ στάθμη̋ φωτό̋ και παρουσία̋, οροφή̋, μία̋ εξόδου, τύπου hager ΕΕ810, μετά των υλικών
και μιρκοϋλικών εγκατάσταση̋ ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 164,06

(Ολογράφω̋) : εκατόν εξήντα τέσσερα και έξι λεπτά

A.T. : 2/120

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8807.1 Ανιχνευτή̋ κάθετη̋ και οριζόντια̋ ανίχνευση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτή̋ κίνηση̋ κάθετη̋ και οριζόντια̋ ανίχνευση̋ με εμβέλεια 05-16 m, ενδεικτικού τύπου
Hager EE870, πλήρη̋ συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων στήριξη̋, μετά των μιρκοϋλικών
εγκατάσταση̋ ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,82

(Ολογράφω̋) : ενενήντα ένα και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 2/121

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8810 Ασύρματο κουδούνι

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Κουδούνι ασύρματο συμπεριλαμβανομένων του μπουτόν με προστασία ΙΡ44 και του δέκτη (ηχείο) με
τάση λειτουργία̋ 220V, τύπου legrand 0 942 12, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,16

(Ολογράφω̋) : τριάντα και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/122

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8815.1.1 Διακόπτη̋ επίτοιχο̋, απλό̋, στεγανό̋ εντάσεω̋ 10 Α, τάσεω̋ 250 V

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτη̋ επίτοιχο̋, απλό̋, στεγανό̋ εντάσεω̋ 10 Α, τάσεω̋ 250 V πλήρη̋
δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 15,54

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/123

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8815.1.4 Διακόπτη̋ επίτοιχο̋, κομιτατέρ, στεγανό̋ εντάσεω̋ 10 Α, τάσεω̋ 250 V

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτη̋ επίτοιχο̋, κομιτατέρ, στεγανό̋ με προστασία ΙΡ55, εντάσεω̋ 10 Α, τάσεω̋ 250 V πλήρη̋,
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,31

(Ολογράφω̋) : είκοσι τέσσερα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/124

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότη̋ χωνευτό̋ SCHUKO εντάσεω̋ 16 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότη̋  χωνευτό̋ με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο̋ σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8826.  3   SCHUKO                 0
  8826. 3.  2  Εντάσεω̋  16  Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,04

(Ολογράφω̋) : εννέα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/125

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.3ΣΧ Δύο ρευματοδότε̋ SCHUKO 16Α για κανάλι

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Δύο ρευματοδότε̋ σούκο σε κοινό πλαίσιο για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50 mm, 16Α,
με σήμανση CE, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξη̋ και κοινό πλαίσιο,
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο̋ σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,64

(Ολογράφω̋) : τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/126

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.4ΣΧ Ρευματοδότη̋ SCHUKO 16Α για κανάλι

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότη̋ σούκο για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50 mm, 16Α, με το κυτίο δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, βάση στήριξη̋ και πλαίσιο, εγκατάσταση και σύνδεση,
παραδοτέο̋ σε λειτουργία. Πιστοποιημένο̋ και με σήμανση CE.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,44

(Ολογράφω̋) : είκοσι δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/127

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.3.2 Ρευματοδότη̋ χωνευτό̋ 16Α schuko ασφαλεία̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότη̋ schuko ασφαλεία̋ χωνευτό̋ 16Α με το κυτίο πλήρη̋, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση
ρευματοδότου και μικροϋλικών, εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέο̋ σε λειτουργία

Σελίδα 100 από 142



Τιμολόγιο Μελέτη̋

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,52

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/128

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότη̋ στεγανό̋ χωνευτό̋ πλήρη̋ SCHUKO εντάσεω̋ 16 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότη̋  στεγανό̋ χωνευτό̋ πλήρη̋ δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου
και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
  8827.  3   SCHUKO                               0
  8827. 3.  2  Εντάσεω̋  16    Α  0

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00

(Ολογράφω̋) : δέκα οκτώ

A.T. : 2/129

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8838.2.6 Περιλαίμιο γειώσεω̋ σωλήνων (κολλάρο) διαμέτρου έω̋ 2 1/2 ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 42 100%

Περιλαίμιο γειώσεω̋ σωλήνων (κολλάρο), διαμέτρου έω̋ 2 1/2 ins, χαλύβδινο επικασσιτερωμένο
κατάλληλο για αγώγιμη σύνδεση του μεταλλικού περιβλήματο̋ του χαλυβδοσωλήνα ή σιδηροσωλήνα με
τον αγωγό γειώσεω̋ ή γεφύρωση κυτίου δηλαδή υλικά επί τόπου και εργασία επιμελού̋ καθαρισμού
του σωλλήνα στην θέση τοποθετήσεώ̋ του και συνδέσεω̋ με του̋ αγωγού̋, πλήρω̋ εγκατεστημένο.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,18

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και δέκα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/130

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.4.6 Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα  (rack) πλάτου̋ 60 cm, ύψου̋ 19 in για δικτυακό εξοπλισμό.
Στεγανό̋ προστασία̋ Ρ43 επίτοιχο̋ διαστάσεων 150 Χ 82 Χ 26 cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Επίτοιχο μεταλλικό ικρίωμα (rack) εσωτερικού πλάτου̋ 19 ιντσών και ύψου̋ 60cm για την
τοποθέτηση του δικτυακού εξοπλισμού, από λαμαρίνα ντεκαπέ, βαμμένο σε σφυρήλατο χρώμα φούρνου,
θύρα από διάφανο πλαστικό υλικό που θα φέρει και κλειδαριά, με υποδοχέ̋ για την στήριξη των
συσκευών και εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋.

(1 τεμ)

 Ν\8840  Rack 19 ιντσών και ύψου̋ 60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 495,78

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια ενενήντα πέντε και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/131

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8842.4 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ εξωτερικό̋ πλαστικό̋ στεγανότητα̋ IP65, 2 σειρών, 24 θέσεων
διαστάσεων πλάτου̋ 310mm, ύψου̋ 427mm, βάθου̋ 151mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ εξωτερικό̋ πλαστικό̋ στεγανότητα̋ IP65, 2 σειρών, 24 θέσεων, διαστάσεων
πλάτου̋ 310mm, ύψου̋ 427mm, βάθου̋ 151mm, χωρί̋ τα όργανά
του  (διακόπτε̋,  ασφάλειε̋,  ενδεικτικέ̋  λυχνίε̋  κλπ)  αλλά  με τα απαραίτητα
στηρίγματα,   οπέ̋  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτε̋,
καλωδιώσει̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋  κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία
εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ των  οργάνων, διάνοιξη οπή̋ ερμαρίου,  στερέωση επί του τοίχου με
πλαστικά βύσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία γιά
τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία
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(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,57

(Ολογράφω̋) : διακόσια και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/132

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8842.5 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ χωνευτό̋ πλαστικό̋ στεγανότητα̋ IP41 4 σειρών, 72 θέσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ χωνευτό̋ πλαστικό̋ στεγανότητα̋ IP41 4 σειρών, 72 θέσεων, διαστάσεων περίπου
πλάτου̋ 400mm, ύψου̋ 700mm, βάθου̋ 151mm, χωρί̋ τα όργανά
του (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κλπ) αλλά με τα απαραίτητα
στηρίγματα, οπέ̋ εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτε̋,
καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερική̋
συνδεσμολογία̋ των οργάνων, διάνοιξη οπή̋ ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου με πλαστικά
βύσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία γιά τη
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 214,02

(Ολογράφω̋) : διακόσια δέκα τέσσερα και δύο λεπτά

A.T. : 2/133

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8849 Αποξήλωση ηλεκτρική̋ εγκατάσταση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Αποξήλωση τμήματο̋ τη̋ υπάρχουσα̋ ηλεκτρική̋ εγκατάσταση̋ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων του
χώρου και απομόνωση του υπολοίπου τμήματο̋.
Το κόστο̋ τη̋ εργασία̋ περιλαμβάνει την αμοιβή ενό̋ τεχνίτη και ενό̋ βοηθού, ανάλογα με τι̋
ώρε̋ απασχόλησή̋ του̋.

Τιμή ανά ώρα πραγματική̋ και πλήρου̋ απασχόληση̋(h)
 Ν\8849  Αποξήλωση ηλεκτρική̋ εγκατάσταση̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφω̋) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/134

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8849.1 Έλεγχο̋  ηλεκτρολογική̋ εγκατάσταση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Έλεγχο̋ συγκεκριμένων τμημάτων ηλεκτρική̋ εγκατάσταση̋ ισχυρών ρευμάτων σύμφωνα με τον Πίνακα
Εργασιών και τι̋ εντολέ̋ τη̋ επίβλεψη̋.
Το κόστο̋ τη̋ εργασία̋ περιλαμβάνει την αμοιβή ενό̋ τεχνίτη και ενό̋ βοηθού, ανάλογα με τι̋
ώρε̋ απασχόλησή̋ του̋.

Τιμή ανά ώρα πραγματική̋ και πλήρου̋ απασχόληση̋(h)
Έλεγχο̋ υπάρχουσα̋ ηλεκτρική̋ εγκατάσταση̋

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφω̋) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/135

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύο̋ 9.000 BTU/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθεία̋ εκτόνωση̋ κλάση̋ Α, απόδοση̋ περίπου 9.000
btu με σύστημα inverter πλήρε̋ με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
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- Το περίβλημα τη̋ εξωτερική̋ μονάδα̋ να είναι θερμά γαλβανισμένο
- Η στάθμη θορύβου τη̋ εσωτερική̋ μοναδα̋ να είναι μικρότερη από 45db
  στη μέγιστη παροχή αέρα.
- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασία̋ από ιού̋ και αλλεργίε̋
- Δυνατότητα παλινδρομική̋ κίνηση̋ των περσίδων
- Δυνατότητα αφύγρανση̋
- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού
- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστο̋ εγκατάσταση̋,δοκιμών, κάθε εργασία̋ και μικροϋλικών και
μέχρι απόσταση̋ τριών (3) μέτρων τη̋  εσωτερική̋ από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνε̋ του
ψυκτικού υγρού  θα είναι θερμικά μονωμένε̋ και τύπου Talos ecutherm.
 8859.ΣΧ

Ευρώ (Αριθμητικά): 971,78

(Ολογράφω̋) : εννιακόσια εβδομήντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/136

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ2.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύο̋ 24.000 BTU/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθεία̋ εκτόνωση̋ κλάση̋ Α, απόδοση̋ περίπου 24000
btu με σύστημα inverter πλήρε̋ με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
- Το περίβλημα τη̋ εξωτερική̋ μονάδα̋ να είναι θερμά γαλβανισμένο
- Η στάθμη θορύβου τη̋ εσωτερική̋ μοναδα̋ να είναι μικρότερη από 45db
  στη μέγιστη παροχή αέρα.
- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασία̋ από ιού̋ και αλλεργίε̋
- Δυνατότητα παλινδρομική̋ κίνηση̋ των περσίδων
- Δυνατότητα αφύγρανση̋
- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού
- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστο̋ εγκατάσταση̋,δοκιμών, κάθε εργασία̋ και μικροϋλικών και
μέχρι απόσταση̋ τριών (3)μέτρων τη̋ εσωτερική̋ από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνε̋ του
ψυκτικού υγρού θα είναι θερμικά μονωμένε̋ και τύπου Talos ecutherm.
(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.641,78

(Ολογράφω̋) : χίλια εξακόσια σαράντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/137

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ4.1 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύο̋ 18.000 BTU/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθεία̋ εκτόνωση̋ κλάση̋ Α, απόδοση̋ περίπου 18000
btu με σύστημα inverter πλήρε̋ με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
- Το περίβλημα τη̋ εξωτερική̋ μονάδα̋ να είναι θερμά γαλβανισμένο
- Η στάθμη θορύβου τη̋ εσωτερική̋ μοναδα̋ να είναι μικρότερη από 45db
  στη μέγιστη παροχή αέρα.
- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασία̋ από ιού̋ και αλλεργίε̋
- Δυνατότητα παλινδρομική̋ κίνηση̋ των περσίδων
- Δυνατότητα αφύγρανση̋
- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού
- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστο̋ εγκατάσταση̋,δοκιμών, κάθε εργασία̋ και μικροϋλικών και
μέχρι απόσταση̋ τριών (3) μέτρων τη̋  εσωτερική̋ από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνε̋ του
ψυκτικού υγρού  θα είναι θερμικά μονωμένε̋ και τύπου Talos ecutherm.
(1 τεμάχιο)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1.521,78

(Ολογράφω̋) : χίλια πεντακόσια είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/138

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8859.ΣΧ8 Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split inverter ισχύο̋ 12.000 BTU/h

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 33 100%

Κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου απευθεία̋ εκτόνωση̋ κλάση̋ Α, απόδοση̋ περίπου 12000
btu με σύστημα inverter πλήρε̋ με τα εξαρτήματά του και τηλεχειριστήριο με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
- Το περίβλημα τη̋ εξωτερική̋ μονάδα̋ να είναι θερμά γαλβανισμένο
- Η στάθμη θορύβου τη̋ εσωτερική̋ μοναδα̋ να είναι μικρότερη από 45db
  στη μέγιστη παροχή αέρα.
- Να έχει αντιβακτηριδιακό φίλτρο προστασία̋ από ιού̋ και αλλεργίε̋
- Δυνατότητα παλινδρομική̋ κίνηση̋ των περσίδων
- Δυνατότητα αφύγρανση̋
- Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού
- Να έχει χρονοδιακόπτη

Στην τιμή περιλαμβάνεται το κόστο̋ εγκατάσταση̋,δοκιμών, κάθε εργασία̋ και μικροϋλικών και
μέχρι απόσταση̋ τριών (3) μέτρων τη̋ εσωτερική̋ από την εξωτερική μονάδα. Οι χαλκοσωλήνε̋ του
ψυκτικού υγρού θα είναι θερμικά μονωμένε̋ και τύπου Talos ecutherm.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.081,78

(Ολογράφω̋) : χίλια ογδόντα ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/139

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.1 Ανεμιστήρα̋ τζαμιού εξαερισμού αίθουσα̋ σχολείου (450-600 m3/h)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρα̋ τζαμιού εξαερισμού αίθουσα̋ σχολείου τοποθετούμενο̋ σε κατάλληλα
διαμορφωμένη οπή στον υαλοπίνακα, αξονικού τύπου, παροχή̋ περίπου 450-600 m3/h, ισχύο̋ 34kw,
1050 RPM, διαμέτρου περίπου 250 mm, 2 ταχυτήτων και αναστροφή̋ λειτουργία̋ με θερμικό
προστασία̋ κινητήρα, προστασία̋ ΙΡ44 και κλάση̋ Β ενδεικτικού τύπου ΚΑΦΦΕ HV-230 RC που
ρυθμίζεται με τηλεχειριστήριο ενσύρματο που περιλαμβάνεται στην τιμή, με περσίδε̋ βαρύτητα̋
πλαστικέ̋ που κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση μη λειτουργία̋ και ηλεκτροκινητήρα, αθόρυβη̋
λειτουργία̋ (43 db high, 37db low), εύκολη̋ τοποθέτηση̋ σε τζάμι, κατάλληλο̋ για λειτουργια σε
θερμοκρασία έω̋ 50C, με στόμιο βαρύτητα̋. Στην τιμή  περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρου̋
τοποθετήσεω̋ και παραδόσεω̋ σε λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά.

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,85

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/140

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.2 Ανεμιστήρα̋ τζαμιού εξαερισμού αίθουσα̋ σχολείου  (750-1100 m3/h)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρα̋ τζαμιού - τοίχου, εξαερισμού αίθουσα̋ σχολείου τοποθετούμενο̋ σε κατάλληλα
διαμορφωμένη οπή στον υαλοπίνακα ή στον τοίχο, ενδεικτικού τύπου HV-300 RC. με ασύρματο
τηλεχειριστήριο, μέγιστη̋ ισχύο̋ 68w, με δυνατότητα επιλογή̋ τη̋ παροχή̋ max 1100 m3/h και min
750 m3/h. Η στάθμη θορύβου, στα 3m, δε θα ξεπερνάει τα 46 db στην υψηλή ταχύτητα και τα 38db
στην χαμηλή ταχύτητα. Στην τιμή  περιλαμβάνεται και η εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ και
παραδόσεω̋ σε λειτουργία με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, περιλαμβανομένου και του
τηλεχειριστηρίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 447,77

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια σαράντα επτά και εβδομήντα επτά λεπτά
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A.T. : 2/141

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8860.4 Ανεμιστήρα̋ επίτοιχο̋  (760-1050 m3/h)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 39 100%

Ανεμιστήρα̋ επίτοιχο̋ τύπου ARTIC-400PRC με χειριστήριο ασύρματο, τριών ταχυτήτων, παροχή̋
760/950/1050 m3/h, μέγιστη̋ στάθμη̋ θορύβου 41 db.

Ευρώ (Αριθμητικά): 137,49

(Ολογράφω̋) : εκατόν τριάντα επτά και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/142

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.1 Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 25 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων
διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8880.  1   απλό̋ μονοπολικό̋
  8880. 1.  1  Εντάσεω̋  25   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,92

(Ολογράφω̋) : έντεκα και ενενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/143

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.1.2 Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 40 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων
διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8880.  1   απλό̋ μονοπολικό̋
  8880. 1.  2  Εντάσεω̋  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,98

(Ολογράφω̋) : δώδεκα και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/144

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.2.2 Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ διπολικό̋ εντάσεω̋ 40 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων
διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8880.  2   απλό̋ διπολικό̋
  8880. 2.  2  Εντάσεω̋  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,36

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/145

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.2 Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ τριπολικό̋ εντάσεω̋ 40 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων
διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
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παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8880.  3   απλό̋ τριπολικό̋
  8880. 3.  2  Εντάσεω̋  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,64

(Ολογράφω̋) : είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/146

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.3.3 Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ τριπολικό̋ εντάσεω̋ 63 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων
διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8880.  3   απλό̋ τριπολικό̋
  8880. 3.  3  Εντάσεω̋  63   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,60

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά

A.T. : 2/147

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8880.4.1 Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλό̋ τερταπολικό̋ εντάσεω̋ 40 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋  πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS  (ραγοδιακόπτη̋) περιορισμένων
διαστάσεων  χωνευτό̋  με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8880.  4   απλό̋ τετραπολικό̋
  8880. 4.  1  Εντάσεω̋  40   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,06

(Ολογράφω̋) : τριάντα οκτώ και έξι λεπτά

A.T. : 2/148

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8885.2.1 Μαχαιρωτό̋ διακόπτη̋ πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τετραπολικό̋
εντάσεω̋ 63 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 51 100%

Μαχαιρωτό̋  διακόπτη̋  πίσω  από  τον  πίνακα  με  χειρισμό  από μπροστά δηλαδή
προμήθεια  και  προσκόμιση  διακόπτου με τα μικροϋλικά τοποθετήσεω̋ σε μεταλλικό
πίνακα  πλήρω̋  κατασκευασμένο  στο εργοστάσιο και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
και συνδέσεω̋
(1 τεμ)
  8885.  2   τετραπολικό̋
  8885. 2.  1  Εντάσεω̋  63    Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,79

(Ολογράφω̋) : σαράντα δύο και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/149

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8885.2.2 Μαχαιρωτό̋ διακόπτη̋ πίσω από τον πίνακα με χειρισμό από μπροστά τετραπολικό̋
εντάσεω̋ 100 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 51 100%

Μαχαιρωτό̋  διακόπτη̋  πίσω  από  τον  πίνακα  με  χειρισμό  από μπροστά δηλαδή
προμήθεια  και  προσκόμιση  διακόπτου με τα μικροϋλικά τοποθετήσεω̋ σε μεταλλικό
πίνακα  πλήρω̋  κατασκευασμένο  στο εργοστάσιο και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋
και συνδέσεω̋
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(1 τεμ)
  8885.  2   τετραπολικό̋
  8885. 2.  2  Εντάσεω̋  100   Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,90

(Ολογράφω̋) : εξήντα εννέα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/150

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8896.1.5 Διακόπτη̋ διαρροή̋, τριφασικό̋, τύπου ΑΒΒ 26214, τετραπολικό̋ εντάσεω̋ 63Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 53 100%

Διακόπτη̋ διαρροή̋, τριφασικό̋, τετραπολικό̋, εντάσεω̋ 63Α, τύπου ΑΒΒ 26214,  για χωνευτή
εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία με τα μικροϋλικά και την εργασία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 103,93

(Ολογράφω̋) : εκατόν τρία και ενενήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/151

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.1 Διακόπτη̋ αυτόματο̋ προστασία̋ 40 Α  διπολικό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋ αυτόματο̋ προστασία̋ 40Α, με ευαισθησία 30mA, διπολικό̋ γιά χωνευτή εγκατάσταση σε
μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρω̋ κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και
συνδέσεω̋.
(1 τεμ)
Εντάσεω̋ 40Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,67

(Ολογράφω̋) : πενήντα εννέα και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/152

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.2 Διακόπτη̋ αυτόματο̋ προστασία̋ 63 Α  διπολικό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋ αυτόματο̋ προστασία̋ 63Α, με ευαισθησία 30mA, διπολικό̋ γιά χωνευτή εγκατάσταση σε
μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρω̋ κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και
συνδέσεω̋.
(1 τεμ)
Εντάσεω̋ 40Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 86,99

(Ολογράφω̋) : ογδόντα έξι και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/153

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8900.3 Διακόπτη̋ αυτόματο̋ προστασία̋ 40 Α  τετραπολικό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋ αυτόματο̋ προστασία̋ 40Α, με ευαισθησία 30mA, τετραπολικό̋ γιά χωνευτή εγκατάσταση σε
μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, πλήρω̋ κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμισηδιακόπτου με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και
συνδέσεω̋.
(1 τεμ)
Εντάσεω̋ 40Α
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Ευρώ (Αριθμητικά): 74,27

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα τέσσερα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/154

Άρθρο : ΑΤΗΕ Π\8910.1.3 Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 54 100%

Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED πλήρη̋ από πορσελάνη με την βάση, πώμα και κάλυμμα συντηκτικό
βραδεία̋ ή ταχεία̋ τήξεω̋ κατάλληλη γιά χωνευτή
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε στεγανό κιβώτιο, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση
(1 τεμ)
 8910.1 .3  Εντάσεω̋ 63Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,35

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/155

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.2 Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 10 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά
στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα
(1 τεμ)
  8915.  1   μονοπολικό̋
 8915. 1.  2  Εντάσεω̋  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,07

(Ολογράφω̋) : εννέα και επτά λεπτά

A.T. : 2/156

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3 Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 16 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά
στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα
(1 τεμ)
  8915.  1   μονοπολικό̋
 8915. 1.  3  Εντάσεω̋  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφω̋) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/157

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.4 Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 20 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά
στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα
(1 τεμ)
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  8915.  1   μονοπολικό̋
 8915. 1.  4  Εντάσεω̋  20 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,04

(Ολογράφω̋) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/158

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.5 Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 25 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματο̋  γιά  ασφάλιση  ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλο̋  γιά  τοποθέτηση  μέσα  σε  μεταλλικό  πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη
δαπάνη   γιά   αγωγού̋  εσωτερική̋  συνδεσμολογία̋,  γιά  κάθε  φύσεω̋  μονωτικά
στηρίγματα  και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα
(1 τεμ)
  8915.  1   μονοπολικό̋
 8915. 1.  5  Εντάσεω̋  25 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,03

(Ολογράφω̋) : έντεκα και τρία λεπτά

A.T. : 2/159

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8915.1.2 Αναλογικό̋ χρονοδιακόπτη̋ 7ήμερο̋ με εφεδρεία

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Αναλογικό̋ χρονοδιακόπτη̋ μία̋ εξόδου εφτά ημερών με εφεδρεία 150 h, τύπου ΑΒΒ 47505. Στην τιμή
περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμηση, εγκατάσταση και σύνδεση του χρονοδιακόπτη με
ωρολογιακό μηχανισμό κα με εφεδρία 7 ημερών, δηλαδή προμήθεια, εγκτάσταση, σύνδεση και παράδοση
σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,22

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 2/160

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\8915.11 Κουδούνι ηλεκτρικό

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Κουδούνι ηλεκτρικό με την ανάλογη δαπάνη γιά συνδεσμολογία, γιά κάθε φύσεω̋  στηρίγματα και
λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ καθώ̋ και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋
τοποθετήσεω̋
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,40

(Ολογράφω̋) : είκοσι επτά και σαράντα λεπτά

A.T. : 2/161

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8916.1 Επιτηρητή̋ συνεχού̋ ή εναλλασσόμενη̋ τάση̋ για ασφάλιση
ηλεκτρικών συσκευών τύπου ΑΒΒ 24632 μονοφασικό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Επιτηρητή̋ συνεχού̋ ή εναλλασσόμενη̋ τάση̋ για προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια
φάση̋, υπέρταση και υπόταση, τύπου ΑΒΒ24632, κατάλληλο̋ για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα
διανομή̋, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ και βοηθητικών υλικών και
μικροϋλικών, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 90,90

(Ολογράφω̋) : ενενήντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/162

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεω̋ μέχρι 500 V πλήρη̋ με ασφάλεια πορσελάνη̋ 25/2 Α πλήρου̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεω̋ μέχρι 500 V πλήρη̋  εγκατεστημένη σε πίνακα διανομή̋
ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια
πορσελάνη̋  25/2  Α πλήρου̋  τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,42

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/163

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924 Ενδεικτική λυχνία τάσεω̋ μέχρι 500 V πλήρη̋ 1 LED μονοφασική

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεω̋ μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρη̋ εγκατεστημένη σε πίνακα
διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρη̋, τα υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,27

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/164

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.1 Ενδεικτική λυχνία τάσεω̋ μέχρι 500 V πλήρη̋ 1 LED μονοφασική 1 LED μονοφασική

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεω̋ μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρη̋ εγκατεστημένη σε πίνακα
διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρη̋, τα υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,27

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/165

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8924.2 Ενδεικτική λυχνία τάσεω̋ μέχρι 500 V πλήρη̋ 1 LED μονοφασική  3 LED τριφασική

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Ενδεικτική  λυχνία  τάσεω̋ μέχρι 500 V, τύπου ΑΒΒ 43893, πλήρη̋ εγκατεστημένη σε πίνακα
διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋ τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) πλήρη̋, τα υλικά
και μικροϋλικά εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,27

(Ολογράφω̋) : έντεκα και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/166

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8926 Τριφασικό̋ μετρητή̋ ενέργεια̋
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 56 100%

Τριφασικό̋ μετρητή̋ ενέργεια̋ για μέτρηση απευθεία̋ μέχρι 65Α, τύπου ΑΒΒ 22662, με έξοδο παλμών
(100 παλμοί /kwh), πλήρη̋, εγκατεστημένο̋ σε πίνακα διανομή̋ ηλεκτρική̋ ενέργεια̋,
συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 240,71

(Ολογράφω̋) : διακόσια σαράντα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/167

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8926.1 Ψηφιακό πολυόργανο πόρτα̋ για τον έλεγχο τη̋ ηλεκτρολογική̋ εγκατάσταση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 56 100%

Ψηφιακό πολυόργανο πόρτα̋ για τον έλεγχο τάση̋, ένταση̋, ισχύο̋ και συχνότητα̋ του ρεύματο̋,
τύπου ΑΒΒ41799, με πλήρη εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών
εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 261,11

(Ολογράφω̋) : διακόσια εξήντα ένα και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/168

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\8973 Φωτιστικό ασφαλεία̋ φθορισμού 8W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού με ένα λαμπτήρα 8 W. Το φωτιστικό σώμα φέρει μπαταρίε̋ νικελίου-
καδμίου, επαναφορτιζόμενε̋ με ενσωματωμένο φορτιστή, οι οποίε̋ παρέχουν τη δυνατότητα
αυτονομία̋ για 1,5h και στάθμη φωτισμού 3Lux στο δάπεδο σε περίπτωση διακοπή̋ τη̋ τάση̋. Στο
διαφανέ̋ κάλυμμα θα υπάρχει η δυνατότητα των ενδείξεων ΕΞΟΔΟΣ ή --. Η στεγανότητα του
φωτιστικού θα είναι ΙΡ54.
Στην τιμή περιλαμβάνοντται όλα τα υλικά, μικροϋλικά σύνδεση̋ και εγκατάσταση̋
για την παράδοση του φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

 ΦΑ\8973                    τεμ    1,00x                   41,25 =         41,25

                                                      --------------------------
                                                      Αθροισμα         41,25
Τιμή ενό̋ τεμ ευρώ 41,25
σαράντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,25

(Ολογράφω̋) : σαράντα ένα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/169

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.1 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεω̋, τοίχου ή οροφή̋ με ελλειψοειδή κώδωνα και
προφυλακτήρα (χελώνα) προστασία̋ ΙΡ 44 στεγανό χυτοσιδηρούν με λαμπτήρα 100 W
πυρακτώσεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό  σώμα  πυρακτώσεω̋,  τοίχου  ή  οροφή̋ δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση,
εγκατάσταση φωτιστικού σώματο̋ και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)
  8982.  6   με ελλειψοειδή κώδωνα και
             προφυλακτήρα(χελώνα)
             προστασία̋ ΙΡ 44 στεγανό
  8982. 6. 2.Β  Με λαμπτήρα  100  W
 8982. 6.2.Β.  1  πυρακτώσεω̋  0
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Ευρώ (Αριθμητικά): 44,01

(Ολογράφω̋) : σαράντα τέσσερα και ένα λεπτό

A.T. : 2/170

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9280.ΣΧ1 Έλεγχο̋ και  συντήρηση εγκατάσταση̋ αλεξικεραύνου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 63 100%

Έλεγχο̋ και επισκευή - συντήρηση εγκατάσταση̋ αλεξικέραυνου από εξειδικευμένη εταιρεία που
περιλαμβάνει τον έλεγχο των εξή̋: του συλλεκτήριου συστήματο̋ ακίδων ή του περιμετρικού
συλλεκτήριου αγωγού στην ταράτσα του κτιρίου, των αγωγών καθόδου, των ηλεκτρόδιων γείωση̋ ή του
συστήματο̋ θεμελιακή̋ γείωση̋, των απαραίτητων στηριγμάτων και διμεταλλικών συνδέσμων,
σφιγκτήρων και οποιωνδήποτε άλλων μικροϋλικών κριθεί απαραίτητο κατά τον έλεγχο με ταυτόχρονη
αντικατάσταση φθαρμένων υλικών κατόπιν συνεννόηση̋ με την επίβλεψη.
Το κόστο̋ τη̋ εργασία̋ επισκευή̋-συντήρηση̋ περιλαμβάνει την αμοιβή ενό̋ τεχνίτη και ενό̋
βοηθού, ανάλογα με τι̋ ώρε̋ απασχόλησή̋ του̋ και διευκρινίζεται ότι τα υλικά επισκευή̋ θα
τιμολογούνται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών.
Παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία κατόπιν προσκομίσεω̋ στην επίβλεψη των απαραίτητων
μετρήσεων μέσω κατάλληλων διακριβωμένων οργάνων.

Τιμή ανά ώρα πραγματική̋ και πλήρου̋ απασχόληση̋ (h)
(1 h)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,71

(Ολογράφω̋) : τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/171

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9280 Ακίδα αντικεραυνική̋ προστασία̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 63 100%

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη ακίδα Φ16*1000mm, τοποθετημένη πλήρω̋ σε εγκατάσταση αντικεραυνική̋
προστασία̋, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και πράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,87

(Ολογράφω̋) : τριάντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/172

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280 Λυόμενο̋ σύνδεσμό̋ αγωγών αντικεραυνική̋ προστασία̋,  St/tZn,  Φ8-10/Φ8-10

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 63 100%

Λυόμενο̋ σύνδεσμο̋ αγωγών αντικεραυνική̋ προστασία̋ Φ8-10/Φ8-10, St/tZn, τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-
003, πλήρω̋ εγκατεστημένο̋
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,96

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/173

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280.1 Λυόμενο̋ σύνδεσμό̋ αγωγών αντικεραυνική̋ προστασία̋ Cu-E, Φ8-10/Φ8-10

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 63 100%

Λυόμενο̋ σύνδεσμο̋ αγωγών αντικεραυνική̋ προστασία̋ Cu-E, Φ8-10/Φ8-10, τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-009,
πλήρω̋ εγκατεστημένο̋.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,46

(Ολογράφω̋) : είκοσι επτά και σαράντα έξι λεπτά
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A.T. : 2/174

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9280.2 Διμεταλλικό̋ λυόμενο̋ σύνδεσμό̋ αγωγών αντικεραυνική̋ προστασία̋ St/tZn/Cu-E, Φ8-
10/Φ8-10

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 63 100%

Διμεταλλικό̋, λυόμενο̋ σύνδεσμο̋ αγωγών αντικεραυνική̋ προστασία̋  St/tZn/Cu-E, Φ8-10/Φ8-10,
τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162811-004, πλήρω̋ εγκατεστημένο̋.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,46

(Ολογράφω̋) : είκοσι επτά και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 2/175

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 1,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 46 100%

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενό̋ τρέχοντο̋
μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.
(1 m)
 9336. 1   τριπολικό
 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομή̋:  3 Χ 1,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,28

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/176

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.1 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 2,5mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενό̋ τρέχοντο̋
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 2   τριπολικό
 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατομή̋:  3 Χ 2,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,47

(Ολογράφω̋) : έξι και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 2/177

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.2.2 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομή̋ 3 Χ 4mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενό̋ τρέχοντο̋
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 2   τριπολικό
 9337. 2. 2 Καλώδιο ΝΥΥ διατομή̋:  3 Χ 4mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,02

(Ολογράφω̋) : επτά και δύο λεπτά

A.T. : 2/178

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9337.3.3 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομή̋ 4 Χ 6mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενό̋ τρέχοντο̋
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 3   τετραπολικό
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 9337. 3. 3 Καλώδιο ΝΥΥ διατομή̋:  4 Χ 6mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,25

(Ολογράφω̋) : δέκα και είκοσι πέντε λεπτά

A.T. : 2/179

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9337.4.1 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομή̋ 5*25 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY, διατομή̋ 5*25 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενό̋
τρέχοντο̋ μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,62

(Ολογράφω̋) : τριάντα δύο και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/180

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.1 Αγωγό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋ ΝΥΑ 1X25mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενό̋  τρέχοντο̋  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα
γειώσεω̋ ηλεκτρολογική̋ εγκατάσταση̋.
(1 m Διατομή̋ NYA 1*25mm2}

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,22

(Ολογράφω̋) : έξι και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 2/181

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.2 Αγωγό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋ ΝΥY 1X25mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενό̋  τρέχοντο̋  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα
γειώσεω̋ ηλεκτρολογική̋ εγκατάσταση̋.
(1 m Διατομή̋ NYY 1*25mm2}

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,52

(Ολογράφω̋) : οκτώ και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/182

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9340.3 Αγωγό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋ ΝΥY 1X50mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγό̋ χάλκινο̋ πολύκλωνο̋, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
ενό̋  τρέχοντο̋  μέτρου πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση των ηλεκτροδίων σε σύστημα
γειώσεω̋ ηλεκτρολογική̋ εγκατάσταση̋.
(1 m Διατομή̋ NYY 1*50mm2}

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,13

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 2/183

Άρθρο : ΑΤΗΕ Α\9342 Γείωση από ράβδο επιχαλκομένη

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Ράβδο̋ γείωση̋ επιχαλκομένη με πάχο̋ επιχάλκωση̋ 250μm Φ20, μήκου̋ 1500mm, δοκιμασμένη κατά ΕΝ
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50164-1&2 με σφικτήρα βαρέω̋ τύπου από κράμα χαλκού και σύνδεσμο επιμήκυνση̋ τοποθετημένη και
συνδεδεμένη.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,68

(Ολογράφω̋) : τριάντα έξι και εξήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/184

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β\9342 Πλάκα γείωση̋ από χαλκό

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο γείωση̋ "Γ" από χαλκό δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-1&2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,
προσκόμιση στον τόπο του έργου, η εκσκαφή ανάλογου σκάμματο̋, η σύνδεση του ηλεκτροδίου και η
επανεπίχωσή του σκάμματο̋ καθώ̋ και η τελική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών. Ενδεικτικό̋ τύπο̋
ΕΛΜΕΚΟ 6321002.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 787,73

(Ολογράφω̋) : επτακόσια ογδόντα επτά και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/185

Άρθρο : ΑΤΗΕ Γ\9342 Ηλεκτρόδιο γείωση̋ "Ε" από χαλκό

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Ηλεκτρόδιο γείωση̋ "Ε" από χαλκό δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-1&2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,
προσκόμιση στον τόπο του έργου, η εκσκαφή ανάλογου σκάμματο̋ (2,00*1,00*1,00m), η σύνδεση του
ηλεκτροδίου και η επανεπίχωσή του σκάμματο̋ καθώ̋ και η τελική απομάκρυνση των αχρήστων υλικών.
Ενδεικτικό̋ τύπο̋ ΕΛΜΕΚΟ 6321001 & 6321002.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.766,35

(Ολογράφω̋) : χίλια επτακόσια εξήντα έξι και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/186

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\9342 Φρεάτιο από PVC γείωση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Φρεάτιο από PVC εξωτερικών διαστάσεων περίπου 25Χ25cm, δοκιμασμένο κατά ΕΝ 50164-5, που παρέχει
τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου τη̋ γείωση̋ στο σημείο σύνδεση̋ και μέτρηση̋ τη̋ αντίστασή̋ τη̋.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση, η εκσκαφή τάφρου διαστάσεων 60*60*40cm, σκυροδέτηση
του πυθμένα του σκάμματο̋ (C12/15), η τοποθέτηση του φρεατίου, ο εγκιβωτισμό̋ του φρεατίου με
σκυρόδεμα C12/15 και η τελική απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών. Το σκυρόδεμα περιμετρικά
και στον πυθμένα του φρεατίου πρέπει να είναι κατ' ελάχιστον 15 cm. Το καπάκι του φρεατίου θα
έχει χρώμα κίτρινο και θα φέρει ανάγλυφο το σήμα τη̋ γείωση̋.  Ενδεικτικό̋ τύπο̋ ΕΛΜΕΚΟ
6009030.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 114,31

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα τέσσερα και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/187

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9346 Αναλογικό̋ χρονοδιακόπτη̋ 7ήμερο̋ με εφεδρεία

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 53 100%

Αναλογικό̋ χρονοδιακόπτη̋ μία̋ εξόδου εφτά ημερών με εφεδρεία 150 h, τύπου ΑΒΒ47505. Στην τιμή
περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά, προσκόμηση, εγκατάσταση και σύνδεση του χρονοδιακόπτη με
ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 7 ημερών δηλαδή σε πλήρη λετουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 100,97

(Ολογράφω̋) : εκατό και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/188

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9363.1.1 Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό σώμα οδικού φωτισμού το οποίο θα φέρει λαμπτήρα κεραμικού καυστήρα μεταλλικών
αλογονιδίων 150W και θα είναι εφοδιασμένο με ηλεκτρονικό ballast ενδεικτικού τύπου osram SR200,
ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. To φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE
και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωση̋ CE και πιστοποίηση ENEC
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 403,42

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια τρία και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/189

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.9 Προβολέα̋  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  1000W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέα̋ με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 1000W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση ενό̋ προβολέα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  1000W με λυχνιολαβή Ε40.
Ο προβολέα̋ αποτελείται από κέλυφο̋ από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που
φέρει πτερύγια ψύξεω̋. Εσωτερικά ο προβολέα̋ φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο
παραβολική̋ μορφή̋. Εμπρό̋ καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στι̋ μεταβολέ̋ τη̋
θερμοκρασία̋, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο
κέλυφο̋ με ανοξείδωτου̋ κοχλίε̋. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.
Ο βαθμό̋ προστασία̋ είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμο̋ κατά του̋ διεθνεί̋ κανονισμού̋. Επίση̋ ο προβολέα̋
συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίση̋ από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφο̋ με
ανοξείδωτου̋ κοχλίε̋. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρα̋. Θα έχει πιστοποίηση CE και
ΕΝΕC.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,81

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια και ογδόντα ένα λεπτά

A.T. : 2/190

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9375.11 Προβολέα̋  με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  400W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103 100%

Προβολέα̋ με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI 400W, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση ενό̋ προβολέα με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων HQI  400W με λυχνιολαβή Ε40.
Ο προβολέα̋ αποτελείται από κέλυφο̋ από χυτό αλουμίνιο, βαμμένο με αντιτοξική βαφή φούρνου, που
φέρει πτερύγια ψύξεω̋. Εσωτερικά ο προβολέα̋ φέρει κάτοπτρο από σφυρηλατημένο αλουμίνιο
παραβολική̋ μορφή̋. Εμπρό̋ καλύπτεται με καθαρό γυαλί ανθεκτικό στι̋ μεταβολέ̋ τη̋
θερμοκρασία̋, που στερεώνεται σε πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο. Το πλαίσιο συγκρατείται στο
κέλυφο̋ με ανοξείδωτου̋ κοχλίε̋. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται με κατάλληλο παρέμβυσμα.
Ο βαθμό̋ προστασία̋ είναι ΙΡ 66 ή ισοδύναμο̋ κατά του̋ διεθνεί̋ κανονισμού̋. Επίση̋ ο προβολέα̋
συμπληρώνεται με δίχαλο, κατασκευασμένο επίση̋ από αλουμίνιο, που συγκρατείται στο κέλυφο̋ με
ανοξείδωτου̋ κοχλίε̋. Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο λαμπτήρα̋ και το σύστημα στήριξη̋. Ο
προβολέα̋ θα φέρει σήμανση CE και ENEC.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 267,71

(Ολογράφω̋) : διακόσια εξήντα επτά και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/191

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.2 Αυτόματο̋ ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεω̋ 10 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%
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Αυτόματο̋   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και
ηλεκτρική  σύνδεση  μια̋  ασφάλεια̋  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση
άλλη̋ καταστραμμένη̋ στο πίλλαρ.
(1 τεμ)
Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική
 9385. 2 Εντάσεω̋  10 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,36

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/192

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.3 Αυτόματο̋ ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεω̋ 16 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματο̋   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και
ηλεκτρική  σύνδεση  μια̋  ασφάλεια̋  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση
άλλη̋ καταστραμμένη̋ στο πίλλαρ.
(1 τεμ)
Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική
 9385. 3 Εντάσεω̋  16 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,36

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/193

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.4 Αυτόματο̋ ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεω̋ 20 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματο̋   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και
ηλεκτρική  σύνδεση  μια̋  ασφάλεια̋  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση
άλλη̋ καταστραμμένη̋ στο πίλλαρ.
(1 τεμ)
Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική
 9385. 4 Εντάσεω̋  20 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,36

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/194

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9385.5 Αυτόματο̋ ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεω̋ 25 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματο̋   ασφάλεια   τύπου  WL-SIEMENS ,  δηλαδή  προμήθεια,  τοποθέτηση  και
ηλεκτρική  σύνδεση  μια̋  ασφάλεια̋  αυτόματου τύπου WL-SIEMENS σε αντικατάσταση
άλλη̋ καταστραμμένη̋ στο πίλλαρ.
(1 τεμ)
Αυτόματη Ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS διπολική
 9385. 5 Εντάσεω̋  25 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,36

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/195

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9385.6 Αυτόματο̋ ασφάλεια τύπου ΑΒΒ 28041, εντάσεω̋ 32Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματο̋ ασφάλεια εντάσεω̋ 32Α, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση μια̋
ασφάλεια̋ αυτόματου τύπου ΑΒΒ 28041, και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 10,96

(Ολογράφω̋) : δέκα και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/196

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9385.7 Αυτόματο̋ ασφάλεια τύπου ΑΒΒ 24755, εντάσεω̋ 63Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Αυτόματο̋ ασφάλεια εντάσεω̋ 63Α, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση  και ηλεκτρική σύνδεση μια̋
ασφάλεια̋ αυτόματου τύπου ΑΒΒ 24755, και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,16

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/197

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9421 Επισκευή θυρών πίλλαρ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Επισκευή  θυρών  πίλλαρ ,  δηλαδή  μετάβαση  συνεργείου  επί τόπου, εξαγωγή των
κατεστραμμένων θυρών του ΠΙΛΛΑΡ, επισκευή του̋ και επανατοποθέτηση.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,70

(Ολογράφω̋) : είκοσι πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T. : 2/198

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8041.5.1 Χαλκοσωλήνα̋ διαμέτρου Φ15 mm πάχου̋ τοιχώματο̋ 0,70mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 7 100%

Χαλκοσωλήνα̋ πάχου̋ τοιχώματο̋ 0,70 mm τοποθετημένο̋ με όλα τα ειδικά
τεμάχια  συνδέσεω̋, υλικά στερεώσεω̋ (απαγορεύεται η στερέωση με ήλου̋)και
συγκολλήσεω̋, δηλαδή χαλκοσωλήνα̋, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και
εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋ και συνδέσεω̋
(1 m)
Εξωτ. Διαμέτρου Φ15 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,08

(Ολογράφω̋) : επτά και οκτώ λεπτά

A.T. : 2/199

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 15 (Φ 20 x 3,4)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλο̋ για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,
σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ25 και κάθε είδου̋ ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των
εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωση̋ σε αποστάσει̋ το πολύ 2m, πλήρη̋ δηλαδή προμήθεια υλικών και
μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμέ̋ και
πλήρη εγκατάσταση
για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
DN 15 (Φ 20 x 3,4)
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,80

(Ολογράφω̋) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/200

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.2 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 20 (Φ 25 x 4,2)
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλο̋ για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,
σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ 25, και κάθε είδου̋ ειδικά
τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωση̋ σε αποστάσει̋
το πολύ 2m, πλήρη̋ δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου
του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμέ̋ και πλήρη εγκατάσταση
για παράδοση σε κανονική λειτουργία
DN 20 (Φ 25 x 4,2)
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,33

(Ολογράφω̋) : έντεκα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/201

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.3 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 25 (Φ 32 x 5,4)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλο̋ για πόσιμο νερό, θέρμανση και κιματισμό,
σύμφωνα με το DIN 8077/8079 ΡΝ25 και κάθε είδου̋ ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των
εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωση̋ σε αποστάσει̋ το πολύ 2m, πλήρη̋ δηλαδή προμήθεια υλικών και
μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμέ̋ και
πλήρη εγκατάσταση
για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
DN 25 (Φ 32 x 5,4)
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,42

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 2/202

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.4 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 32 (Φ 40 x 5,5)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ),κατάλληλο̋ για πόσιμο νερό, θέρμανση και κλιματισμό,
σύμφωνα με το DIN 8077/8079 και κάθε είδου̋ ειδικά τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των
εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωση̋ σε αποστάσει̋
το πολύ 2m, πλήρη̋ δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου
του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμέ̋ και πλήρη εγκατάσταση
για παράδοση σε κανονική λειτουργία
DN 32 (Φ 40 x 5,5)
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,27

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/203

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.5 Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ), DN 40 (Φ 50 x 6,9)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό̋ σωλήνα̋ πολυπροπυλενίου (ΡΡ), κατάλληλο̋ για πόσιμο νερό, θέρμανση καικλιματισμό,
σύμφωνα με το DIN 8077/8079, ΡΝ 80 και κάθε είδου̋ ειδικά
τεμάχια με αυτογενή συγκόλληση των εξαρτημάτων,άγγιστρα στερέωση̋ σε αποστάσει̋
το πολύ 2m, πλήρη̋ δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,προσκόμιση επί τόπου
του έργου και εργασία για τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμέ̋ και πλήρη εγκατάσταση
για παράδοση σε κανονική λειτουργία
DN 40 (Φ 50 x 6,9)
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,94

(Ολογράφω̋) : δέκα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά
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A.T. : 2/294

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8115 Ηλεκτρονικό̋ μετρήτη̋ ροή̋ πετρελαίου

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 12 100%

Ηλεκτρονικό̋ μετρητή̋ ροή̋ πετρελαίου 1-30 lt/min με σπείρωμα 1/2", με οβάλ γρανάζια
ενδεικτικού τύπου PIUSI K400 PULSER. Ο μετρητή̋ θα δουλεύει με μπαταρία και θα έχει δυνατότητα
αποστολή̋ ψηφιακού σήματο̋ (παλμό). Η ακρίβεια μέτρηση̋ θα είναι 0,5%. Στην εργασία
περιλαμβάνεται η κοπή τη̋ υφιστάμενη̋ σωλήνα̋ πετρελαίου και η υδραυλική σύνδεση του μετρητή,
δηλαδή προμήθεια, εργασία εγκατάσταση̋ και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 431,51

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια τριάντα ένα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/298

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρη̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη  πλήρη̋, δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρου̋
τοποθετήσεω̋
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,06

(Ολογράφω̋) : είκοσι έξι και έξι λεπτά

A.T. : 2/299

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537 Εσχάρε̋ καλωδίων γαλβανισμένε̋, με καπάκι, διαστάσεων, ύψου̋ 60mm, πλάτου̋
200mm και πάχου̋ 0,75mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Εσχάρε̋ καλωδίων γαλβανισμένε̋, με καπάκι, διαστάσεων, ύψου̋ 60mm, πλάτου̋ 200mm και πάχου̋
0,75mm, από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, μετά των ειδικών
τεμαχίων αλλαγή̋ διευθύνσεω̋ ύψου̋ και διακλαδώσεω̋ καθώ̋ και των λοιπών εξαρτημάτων και
ειδικών στηριγμάτων για τη στερέωση στον τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρω̋ εγκατεστημένη,
δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση τη̋ εσχάρα̋ και παράδοση στον σημείο τοποθέτηση̋.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,35

(Ολογράφω̋) : δέκα οκτώ και τριάντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/300

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8537.1 Εσχάρε̋ καλωδίων γαλβανισμένε̋, με καπάκι, διαστάσεων, ύψου̋ 60mm, πλάτου̋
200mm και πάχου̋ 1,50mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 34 100%

Εσχάρε̋ καλωδίων γαλβανισμένε̋, με καπάκι, διαστάσεων, ύψου̋ 60mm, πλάτου̋ 200mm και πάχου̋
1,50mm, από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, σύμφωνα με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋, μετά των ειδικών
τεμαχίων αλλαγή̋ διευθύνσεω̋ ύψου̋ και διακλαδώσεω̋ καθώ̋ και των λοιπών εξαρτημάτων και
ειδικών στηριγμάτων για τη στερέωση στον τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρω̋ εγκατεστημένη,
δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση τη̋ εσχάρα̋ και παράδοση στον σημείο τοποθέτηση̋.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,29

(Ολογράφω̋) : τριάντα και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 2/301

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.1 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνε̋
ονομαστική̋ διαμέτρου 15mm (1/4")

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%
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Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋ προστασία̋ UV για
σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου 15mm (1/4"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,
συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωση̋, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία
τοποθέτηση̋, στεγανοποίηση̋ και πλήρου̋ εγκατάσταση̋.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,99

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/302

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.2 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνε̋
ονομαστική̋ διαμέτρου 18mm (3/8")

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋ προστασία̋ UV για
σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου 18mm (3/8"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,
συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωση̋, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία
τοποθέτηση̋, στεγανοποίηση̋ και πλήρου̋ εγκατάσταση̋.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,11

(Ολογράφω̋) : πέντε και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/303

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.3 Θερμική μόνωση σωλήνων πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με προστασία UV για σωλήνε̋
ονομαστική̋ διαμέτρου 22mm (1/2")

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋ προστασία̋ UV για
σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου 22mm (1/2"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,
συμπεριλαμβανομένων σκληρών τεμαχίων μόνωση̋, αναοιγμένων όλων σε μικροϋλικά και εργασία
τοποθέτηση̋, στεγανοποίηση̋ και πλήρου̋ εγκατάσταση̋.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,22

(Ολογράφω̋) : πέντε και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 2/304

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.4 Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 1” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 1” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,44

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/305

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.5 Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 1 1/4” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 1 1/4” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και
μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 μέτρο μήκου̋)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,10

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και δέκα λεπτά

A.T. : 2/306

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.6 Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 1 1/2” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 1 1/2” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και
μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,87

(Ολογράφω̋) : δέκα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/307

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.7 Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 2” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 2” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,13

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και δέκα τρία λεπτά

A.T. : 2/308

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.8 Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 2 ½ ” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 2 ½ ” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και
μαύρη στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,09

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και εννέα λεπτά

A.T. : 2/309

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8539.9 Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 3 ” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη
επιφάνεια και μαύρη στερεωτική ταινία.

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 37 100%

Θερμική μόνωση για σωλήνε̋ 3 ” πάχου̋ 19mm κομμένη, με πρόσθετη αυτοκόλλητη επιφάνεια και μαύρη
στερεωτική ταινία ενδ. τύπου ISOPIPE TC slit & seal. Περιλαμβάνονται προμήθεια, μεταφορά,
τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,57

(Ολογράφω̋) : είκοσι και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/310

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.1 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋
προστασία̋ UV για σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 22mm (1/2")

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40 100%
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Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋ προστασία̋ UV για
σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 22mm (1/2"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,
συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων τη̋ μόνωση̋ και εργασία τοποθέτηση̋, στεγανοποίηση̋
και πλήρου̋ εγκατάσταση̋.
(1 m μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,22

(Ολογράφω̋) : πέντε και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 2/311

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.2 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋
προστασία̋ UV για σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 18mm (3/8")

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋ προστασία̋ UV για
σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 18mm (3/8"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,
συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων τη̋ μόνωση̋ και εργασία τοποθέτηση̋, στεγανοποίηση̋
και πλήρου̋ εγκατάσταση̋.
(1 m μήκου̋)

(1 m μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,11

(Ολογράφω̋) : πέντε και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/312

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8691.3 Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋
προστασία̋ UV για σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 15mm (1/4")

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 40 100%

Εύκαμπτη θερμική μόνωση σωλήνα, πάχου̋ 9mm τύπου isopipe με λευκό φίλμ πάχου̋ προστασία̋ UV για
σωλήνε̋ ονομαστική̋ διαμέτρου Φ 15mm (1/4"). Δηλαδή, προμήθεια υλικών και μικροϋλικών,
συμπεριλαμβανομένων των σκληρών τεμαχίων τη̋ μόνωση̋ και εργασία τοποθέτηση̋, στεγανοποίηση̋
και πλήρου̋ εγκατάσταση̋.
(1 m μήκου̋)

(1 m μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,99

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/313

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.1 Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ θωρακισμένο̋ από PVC βαρέω̋ τύπου ευθύ̋,
διαμέτρου Φ25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών ευθύ̋, πλαστικό̋, θωρακισμένο̋ από PVC, Φ25 ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋,
δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋ απαραίτηττε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ από πλαστικό υλικό, προστόμια και
μικροϋλικά συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία πλήρου̋ εγκατάση̋ και σύνδεση̋.
(1 m μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,84

(Ολογράφω̋) : επτά και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/314

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.2 Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό̋ θωρακισμένο̋ από PVC βαρέω̋ τύπου σπιράλ,
διαμέτρου Φ25

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 8 100%

Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικό̋, θωρακισμένο̋ από PVC, Φ25 ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋,
δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋ απαραίτηττε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ από πλαστικό υλικό, προστόμια και
μικροϋλικά συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία πλήρου̋ εγκατάση̋ και σύνδεση̋.
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(1 m μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00

(Ολογράφω̋) : επτά

A.T. : 2/315

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.3 Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών ευθύ̋, πλαστικό̋ μεσαίου τύπου, Φ20 mm ορατό̋ ή
εντοιχισμένο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών ευθύ̋ μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋
(ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋ απαραίτητε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ από πλαστικό
υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ και εργασία πλήρου̋ εγκατάση̋ και
σύνδεση̋.
(1 m μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,90

(Ολογράφω̋) : έξι και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/316

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8733.4 Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικό̋ μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm
ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνα̋ ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ, πλαστικό̋ μεσαίου τύπου, διαμέτρου Φ20 mm ορατό̋ ή
εντοιχισμένο̋ ορατό̋ ή εντοιχισμένο̋ (ενδεικτικού τύπου MEDISOL), δηλαδή σωλήνα̋ με τι̋
απαραίτητε̋ ευθείε̋ ή καμπύλε̋ από πλαστικό υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεω̋ και
στερεώσεω̋ και εργασία πλήρου̋ εγκατάσταση̋ και σύνδεση̋.
(1 m μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,46

(Ολογράφω̋) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 2/317

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.2 Κυτίο διακλαδώσεω̋ ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεω̋ διαστάσεων 82x82x43 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034020, ορατό, δηλαδή
σωλήνα̋ κυτίο και μικρουλικά (βίδε̋, μαστοί, διαστολέ̋, συστολέ̋,κόντρα, παξιμάδια,τάπε̋) επί
τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, αποσυνδέσεω̋ και συνδέσεω̋ των καλωδίων.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,32

(Ολογράφω̋) : δέκα και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/318

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.1 Κυτίο διακλαδώσεω̋ ορατό, διαστάσεων 101x101x51 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεω̋ διαστάσεων 101*101*51 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034025, ορατό, δηλαδή
σωλήνα̋ κυτίο και μικρουλικά (βίδε̋, μαστοί διαστολέ̋, συστολέ̋, κόντρα, παξιμάδια, τάπε̋) επί
τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, αποσυνδέσεω̋ και συνδέσεω̋ των καλωδίων.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,86

(Ολογράφω̋) : έντεκα και ογδόντα έξι λεπτά
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A.T. : 2/319

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.2 Κυτίο διακλαδώσεω̋ ορατό, διαστάσεων 82x82x43 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεω̋ διαστάσεων 82x82x43 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034025, ορατό, δηλαδή
σωλήνα̋ κυτίο και μικρουλικά (βίδε̋, μαστοί διαστολέ̋, συστολέ̋, κόντρα, παξιμάδια, τάπε̋) επί
τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, αποσυνδέσεω̋ και συνδέσεω̋ των καλωδίων.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,32

(Ολογράφω̋) : δέκα και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/320

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.5.3 Κυτίο διακλαδώσεω̋ ορατό,διαστάσεων 67x67x38 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Κυτίο  διακλαδώσεω̋ διαστάσεων 67*67*38 mm, ενδεικτικού τύπου ΚΟΥΒΙΔΗ 3034016 , ορατό, δηλαδή
σωλήνα̋ κυτίο και μικρουλικά (βίδε̋, μαστοί, διαστολέ̋, συστολέ̋,κόντρα, παξιμάδια,τάπε̋) επί
τόπου και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, αποσυνδέσεω̋ και συνδέσεω̋ των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,96

(Ολογράφω̋) : οκτώ και ενενήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/321

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8735.6 Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεω̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 41 100%

Καπάκι με αυτιά από κυτίο διακλαδώσεω̋ δηλαδή καπάκι και εργασία πλήρου̋ τοποθέτηση̋.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,39

(Ολογράφω̋) : ένα και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/322

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.1 Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο τηλεφωνικό τύπου UTP 100, CAT 5E, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση  υλικών και
μικροϋλικών (τακάκια, βίδε̋, σύρμα συνδέσεω̋, μονωτικά κάθε φύσεω̋  κλπ)επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 mUTP 100, CAT 5 )

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,29

(Ολογράφω̋) : δύο και είκοσι εννέα λεπτά

A.T. : 2/323

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.2 Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48 100%

Πρίζα τύπου UTP, CAT 5E, διπλή, επίτοιχη εξωτερική με τα ανάλογα επίτοιχα κουτιά, γαλλικού
τύπου 45x45 εξοπλισμένε̋ με δύο jacks RJ45 Cat 5e. Να διαθέτουν κλείστρα για προστασία από την
σκόνη και πλαστικέ̋ πινακίδε̋ σήμανση̋. Να διαθέτουν πιστοποιητικά συμμόρφωση̋ και να
καλύπτονται με πιστοποιητικό διασφάλιση̋ ποιότητα̋ ISO 9001. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση
υλικών και μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεω̋,
συνδέσεω̋ και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ πρίζα UTP 100, CAT 5 )
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,03

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και τρία λεπτά

A.T. : 2/324

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.2.1 Καλώδιο H05VV-F 2x0,75mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο  τύπου  H05VV-F 2x0,75mm2  χάλκινο πλαστική̋ επενδύσεω̋, τοποθετούμενο σε
σωλήνε̋,δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση αγωγού και μικροϋλικών (τακάκια, βίδε̋, σύρμα
συνδέσεω̋,  μονωτικά  κάθε  φύσεω̋  κλπ)  επί  τόπου  και  εργασία τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ και
δοκιμών μονώσεω̋ γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 μέτρο μήκου̋)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,60

(Ολογράφω̋) : τρία και εξήντα λεπτά

A.T. : 2/325

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8768.4 Πρίζα τηλεφωνική τύπου RJ45, UTP 100, CAT 5Ε

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 48 100%

Πρίζα RJ45 Cat 5e, CE, κατάλληλη για τοποθέτηση σε κανάλι τύπου legrand 105*50mm, με πλαστικέ̋
πινακίδε̋ σήμανση̋.
Στην τιμή περιλαμβάνονται  προμήθεια  και  προσκόμιση  υλικών και μικροϋλικών  επί  τόπου  και
εργασία τοποθετήσεω̋, συνδέσεω̋ και δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,62

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 2/326

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.1 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομή̋ 2*2*0,75mm2

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,75 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγό̋  και  μικρουλικά  στο  τόπο
του
έργου  και  εργασία τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,48

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/327

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.2 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομή̋ 2*2*0,50mm2

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  2*2*0,50 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγό̋  και  μικρουλικά  στο  τόπο
του
έργου  και  εργασία τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,36

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και τριάντα έξι λεπτά
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A.T. : 2/328

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8769.3 Καλώδιο τύπου PAAR-CY, διατομή̋ 4*2*0,50mm2

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Καλώδιο τύπου PAAR-CY,  4*2*0,50 mm2, θωρακισμένο, δηλαδή αγωγό̋  και  μικρουλικά  στο  τόπο
του
έργου  και  εργασία τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, διακλαδώσεων και δοκιμών, για πλήρη
και κανονική λειτουργία.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,45

(Ολογράφω̋) : πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/329

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομή̋ 5 Χ 10 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίε̋, μούφε̋, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρα̋ καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεω̋ αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα εξαρτήματα τη̋ εγκαταστάσεω̋) και πλήρη̋ εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
Πενταπολικό
5 Χ 10 mm2
(ένα μέτρο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,28

(Ολογράφω̋) : είκοσι και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/330

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8807 Ανιχνευτή̋ στάθμη̋ φωτό̋ και παρουσία̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Ανιχνευτή̋ στάθμη̋ φωτό̋ και παρουσία̋, οροφή̋, μία̋ εξόδου, τύπου hager EE883, μετά των υλικών
και μικροϋλικών εγκατάσταση̋, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση καιπαράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 102,86

(Ολογράφω̋) : εκατόν δύο και ογδόντα έξι λεπτά

A.T. : 2/331

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8807.1 Διακόπτη̋ λυκόφωτο̋ επίτοιχο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτη̋ λυκόφωτο̋ επίτοιχο̋ με αφαιρούμενο φωτοαισθητήρα προστασία̋ ΙΡ 65 και ρύθμιση
φωτεινότητα̋ από 2 έω̋ 200lux τύπου ΑΒΒ TWP 41076, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,
δοκιμέ̋ και ρυθμίσει̋ έτοιμο̋ για λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 63,71

(Ολογράφω̋) : εξήντα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/332

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826 Φαροσειρήνα 100db

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Φαροσειρήνα 100 db, ενδεικτικού τύπου Olympia electronics 921542000, δηλαδή τυχόν αποξήλωση
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παλαιά̋, προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία,
μετά από έλεγχο και δοκιμή. Πιστοποιημένη και με σήμανση CE.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,55

(Ολογράφω̋) : σαράντα ένα και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/333

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8826.7 Πρίζα τηλεόραση̋ απλή

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα τηλεόραση̋ απλή, τύπου Legrand, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση και
σύνδεση, παραδοτέα σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,01

(Ολογράφω̋) : είκοσι οκτώ και ένα λεπτό

A.T. : 2/334

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8827.3.1 Ρευματοδότη̋ ορατό̋ schuko 16 A

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 50 100%

Ρευματοδότη̋  ορατό̋ schuko 16A δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και
σύνδεση, παραδοτέο̋ σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,28

(Ολογράφω̋) : επτά και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/335

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.1 Αγωγό̋ χαλύβδινο̋, θερμά επιψευδαργυρωμένο̋, διαμέτρου 8 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγό̋ χαλύβδινο̋, θερμά επιψευδαργυρωμένο̋, ελάχιστου βάρου̋ επικάλυψη̋ ψευδαργύρου 300 gr/m2,
πλήρη̋, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών
επί τόπου του έργου και εργασία πλήρου̋ εγκατάσταση̋.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,08

(Ολογράφω̋) : πέντε και οκτώ λεπτά

A.T. : 2/336

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.2 Αγωγό̋ χαλύβδινο̋, θερμά επιψευδαργυρωμένο̋, διαμέτρου 10 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγό̋ χαλύβδινο̋, θερμά επιψευδαργυρωμένο̋, πλήρη̋, δηλαδή προμήθεια υλικών
και μικροϋλικών επί τόπου του έργου και εργασία πλήρου̋ εγκατάσταση̋.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,22

(Ολογράφω̋) : έξι και είκοσι δύο λεπτά

A.T. : 2/337

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.3 Στήριγμα χαλύβδινου αγωγού διαμέτρου 8 ΜΜ ή διατομή̋ 70 ΜΜ2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Χαλύβδινο στήριγμα αγωού διαμέτρου Φ8-10 mm θερμά επιψευδαργυρομένου St/Zn, με μεταλλική ροδέλα

Σελίδα 128 από 142



Τιμολόγιο Μελέτη̋

αποστάσεω̋, ήτοι, προμήθεια, προσκόμιση και πλήρη̋ τοποθέτηση για τη στήριξη αγωγού
αντιεραυνική̋ προστασία̋, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6101100.
(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,21

(Ολογράφω̋) : τρία και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 2/338

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8835.11 Ταινία γείωση̋ χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 42 100%

Ταινία γείωση̋ χάλκινη, διαστάσεων 30 Χ 3 mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντό̋
σκάμματο̋ με κατάλληλα στηρίγματα (ανά ένα μέτρο) περιλαμβανομένη̋ τη̋ αξία̋ των στηριγμάτων μη
συμπεριλαμβανομέων των χωματουργικών εργασιών διάνοιξη̋ σκάμματο̋ αποξήλωση̋ δαπέδων και
επίχωση̋, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρου̋ εγκατάσταση̋ τη̋ ταινία̋.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,41

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 2/339

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.1 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ επίτοιχο̋ από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ διατάσεων 40*30cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ με πόρτα προστασία̋ Ρ43 επίτοιχο̋, διαστάσεων 40*30cm από χαλυβδοέλασμα
"ντεκαπέ" και μορφοσίδηρο χωρί̋ τα όργνά του̋ (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κ.λπ.)
αλλά  τύπου CRELI, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρί̋ τα όργανά του (διακόπτε̋,
ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα, στηρίγματα, οπέ̋ εισόδου και εξόδου
των ηλεκτρικών γραμμών,  ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ κ.λπ μικροϋλικά
καθώ̋ και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο
στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ των
οργάνων, διάνοιξη οπή̋ ερμαρίου, στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα,
συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώ̋ και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και
παράδοση σε λειτουργία. Ο πίνακα̋ θα φέρει σήμανση CE και θα συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωση̋
CE του κατασκευαστή και πλήρε̋ μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,87

(Ολογράφω̋) : εκατόν σαράντα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/340

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.6 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, στεγανό̋
προστασία̋ ΙΡ43 επίτοιχο̋ διατάσεων 160*82*26cm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ τύπου CRELI, από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  χωρί̋ τα όργανά
του (διακόπτε̋, ασφάλειε̋, ενδεικτικέ̋ λυχνίε̋ κ.λπ) αλλά με τα απαραίτητα, στηρίγματα, οπέ̋
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών,  ακροδέκτε̋, καλωδιώσει̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋
κ.λπ μικροϋλικά καθώ̋ και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματο̋, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερική̋
συνδεσμολογία̋ των οργάνων, διάνοιξη οπή̋ ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεω̋ των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώ̋
και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Ο πίνακα̋ θα φέρει σήμανση CE και θα
συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωση̋ CE του κατασκευαστή και πλήρε̋ μονογραμμικό ηλεκτρολογικό
σχέδιο
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.243,81

(Ολογράφω̋) : χίλια διακόσια σαράντα τρία και ογδόντα ένα λεπτά
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A.T. : 2/341

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.5 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ μεταλλικό̋ διαστάσεων Υ350mm x Π300mm x Β200mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασία̋ IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα
στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 2 σειρών/20 θέσεων,
πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλιση̋ και απασφάλιση̋ με απλή
περιστροφή των βιδών του̋, ενδ. τύπου HAGER orion plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα
καλώδια, κατάλληλου̋ ακροδέκτε̋, ραγοκλέμε̋ και μπλοκ διανομή̋ με μπαρέτε̋. Η πόρτα του πίνακα
θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγηση̋ και σύνδεση̋ του
ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων
οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση τη̋
τοιχοποιία̋ περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και
κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα
αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η
συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγηση̋ πινάκων με πιστοποιητικό ISO
9001. Ο συναρμολογημένο̋ πίνακα̋ θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωση̋
CE.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 243,27

(Ολογράφω̋) : διακόσια σαράντα τρία και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 2/342

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.6 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ μεταλλικό̋ διαστάσεων Υ500mm x Π300mm x B200mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασία̋ IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα
στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 3 σειρών/30 θέσεων,
πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλιση̋ και απασφάλιση̋ με απλή
περιστροφή των βιδών του̋, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα
καλώδια, κατάλληλου̋ ακροδέκτε̋, ραγοκλέμε̋ και μπλοκ διανομή̋ με μπαρέτε̋. Η πόρτα του πίνακα
θα είναι μεταλλική με δύο κλειδιά.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγηση̋ και σύνδεση̋ του
ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων
οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση τη̋
τοιχοποιία̋ περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και
κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα
αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η
συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγηση̋ πινάκων με πιστοποιητικό ISO
9001. Ο συναρμολογημένο̋ πίνακα̋ θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωση̋
CE.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 277,87

(Ολογράφω̋) : διακόσια εβδομήντα επτά και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/343

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.7 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ μεταλλικό̋ διαστάσεων Υ650mm x Π400mm x B200mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασία̋ IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα
στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 4 σειρών/64 θέσεων,
πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλιση̋ και απασφάλιση̋ με απλή
περιστροφή των βιδών του̋, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα
καλώδια, κατάλληλου̋ ακροδέκτε̋, ραγοκλέμε̋ και μπλοκ διανομή̋ με μπαρέτε̋. Η πόρτα του πίνακα
θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγηση̋ και σύνδεση̋ του
ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων
οπών στο ερμάριο, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου, αποκατάσταση τη̋
τοιχοποιία̋ περιμετρικά του ερμαρίου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και
κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα
αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η
συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγηση̋ πινάκων με πιστοποιητικό ISO
9001. Ο συναρμολογημένο̋ πίνακα̋ θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωση̋
CE.
(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 375,80

(Ολογράφω̋) : τριακόσια εβδομήντα πέντε και ογδόντα λεπτά

A.T. : 2/344

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.8 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ μεταλλικό̋ διαστάσεων Υ800mm x Π500mm x B200mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασία̋ IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα
στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 5 σειρών/110 θέσεων,
πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά, με δυνατότητα ασφάλιση̋ και απασφάλιση̋ με απλή
περιστροφή των βιδών του̋, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα
καλώδια, κατάλληλου̋ ακροδέκτε̋, ραγοκλέμε̋ και μπλοκ διανομή̋ με μπαρέτε̋. Η πόρτα του πίνακα
θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγηση̋ και σύνδεση̋ του
ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων
οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου,  σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών
και κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη
θα αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό
σχέδιο. Η συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγηση̋ πινάκων με
πιστοποιητικό ISO 9001. Ο συναρμολογημένο̋ πίνακα̋ θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και
δήλωση συμμόρφωση̋ CE.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 480,85

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια ογδόντα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/345

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.9 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ μεταλλικό̋ διαστάσεων Υ950mm x Π600mm x B250mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασία̋ IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα
στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 6 σειρών/156 θέσεων,
πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλιση̋ και απασφάλιση̋ με απλή
περιστροφή των βιδών του̋, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα
καλώδια, κατάλληλου̋ ακροδέκτε̋, ραγοκλέμε̋ και μπλοκ διανομή̋ με μπαρέτε̋. Η πόρτα του πίνακα
θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγηση̋ και σύνδεση̋ του
ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων
οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και
κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα
αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η
συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγηση̋ πινάκων με πιστοποιητικό ISO
9001. Ο συναρμολογημένο̋ πίνακα̋ θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωση̋
CE.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 672,00

(Ολογράφω̋) : εξακόσια εβδομήντα δύο

A.T. : 2/346

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.10 Ηλεκτρικό̋ πίνακα̋ μεταλλικό̋ διαστάσεων Υ1250mm x Π600mm x B250mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Μεταλλικό ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, προστασία̋ IP65, ΙΚ10 με σήμανση CE με τα απαραίτητα
στηρίγματα συμπεριλαμβανομένου του εργοστασιακού εξοπλισμού ραγοϋλικών 8 σειρών/208 θέσεων,
πλαστικών διαιρούμενων μετοπών (μία ανά σειρά) με δυνατότητα ασφάλιση̋ και απασφάλιση̋ με απλή
περιστροφή των βιδών του̋, ενδ. τύπου HAGER orion Plus, εσωτερική καλωδίωση με εύκαμπτα
καλώδια, κατάλληλου̋ ακροδέκτε̋, ραγοκλέμε̋ και μπλοκ διανομή̋ με μπαρέτε̋. Η πόρτα του πίνακα
θα είναι μεταλλική με κλειδί.  Δηλαδή προμήθεια εργασία συναρμολόγηση̋ και σύνδεση̋ του
ηλεκτρολογικού υλικού (το ηλεκτρολογικό υλικό δεν περιλαμβάνεται), διάνοιξη των απαραίτητων
οπών στο ερμάριο, στερέωση επί του τοίχου, σύνδεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών και
κάθε εργασία, τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στη θέση κάθε ασφάλεια/διακόπτη θα
αναγράφεται η χρήση του και σε μηχανογραφημένη ετικέτα η αναφορά του στο μονογραμμικό σχέδιο. Η
συναρμολόγηση του πίνακα θα γίνεται σε εργαστήριο συναρμολόγηση̋ πινάκων με πιστοποιητικό ISO

Σελίδα 131 από 142



Τιμολόγιο Μελέτη̋

9001. Ο συναρμολογημένο̋ πίνακα̋ θα συνοδεύεται από μονογραμμικό σχέδιο και δήλωση συμμόρφωση̋
CE.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 787,31

(Ολογράφω̋) : επτακόσια ογδόντα επτά και τριάντα ένα λεπτά

A.T. : 2/347

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8880.4.2 Διακόπτη̋ πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Διακόπτη̋ πινάκων τετραπολικό̋, εντάσεω̋ 63Α, ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτη̋)
περιορισμένων
διαστάσεων χωνευτό̋ με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε
λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 42,57

(Ολογράφω̋) : σαράντα δύο και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/348

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.1.6 Μικροαυτόματο̋  γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER
μονοπολικό̋ εντάσεω̋ 50Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματο̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου SCHNEIDER μονοπολικό̋,
εντάσεω̋ 50Α,
κατάλληλο̋ γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομή̋ με την ανάλογη
δαπάνη γιά αγωγού̋ εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋, γιά κάθε φύσεω̋ μονωτικά
στηρίγματα και λοιπέ̋ εσωτερικέ̋ διατάξει̋ του πίνακα καθώ̋ και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ στον πίνακα
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,66

(Ολογράφω̋) : δέκα επτά και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/349

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.3 Μπλοκ διανομή̋ (κανατομέα̋ με μπαρέτε̋)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Μπλοκ διανομή̋ (κατανομέα̋ με μπαρέτε̋) 4P 80A ανά μπάρα 1Χ16+8Χ10mm2 ενδ. τύπου Hager KJ01B. Η
καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλου̋ ακροδέκτε̋. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση,
σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,89

(Ολογράφω̋) : σαράντα ένα και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/350

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.4 Τετραπολικό̋ αυτόματο̋ διακόπτη̋ ισχύο̋ ράγα̋ 63-80-100 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικό̋ αυτόματο̋ διακόπτη̋ ισχύο̋ ράγα̋ 63-80-100Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό
στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB101H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλου̋
ακροδέκτε̋ και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψου̋ 45mm χωρί̋ να απαιτείται μετασκευή τη̋
μετόπη̋ του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 283,26

(Ολογράφω̋) : διακόσια ογδόντα τρία και είκοσι έξι λεπτά

A.T. : 2/351

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.5 Τετραπολικό̋ αυτόματο̋ διακόπτη̋ ισχύο̋ ράγα̋ 80-100-125 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικό̋ αυτόματο̋ διακόπτη̋ ισχύο̋ ράγα̋ 80-100-125 Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό
στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB126H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλου̋
ακροδέκτε̋ και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψου̋ 45mm χωρί̋ να απαιτείται μετασκευή τη̋
μετόπη̋ του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 319,33

(Ολογράφω̋) : τριακόσια δέκα εννέα και τριάντα τρία λεπτά

A.T. : 2/352

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8915.6 Τετραπολικό̋ αυτόματο̋ διακόπτη̋ ισχύο̋ ράγα̋ 100-125-160 Α

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Τετραπολικό̋ αυτόματο̋ διακόπτη̋ ισχύο̋ ράγα̋ 100-125-160 Α, 40ΚΑ με ρυθμιζόμενο θερμομαγνητικό
στοιχείο ενδ. τύπου Hager HNB161H. Η καλωδίωση θα γίνει με εύκαμπτα καλώδια και κατάλληλου̋
ακροδέκτε̋ και η πρόσοψή του θα είναι τυπικού ύψου̋ 45mm χωρί̋ να απαιτείται μετασκευή τη̋
μετόπη̋ του πίνακα. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 397,65

(Ολογράφω̋) : τριακόσια ενενήντα επτά και εξήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/353

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.1 Απαγωγό̋ κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για μονοφασικό δίκτυο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγό̋ κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  μονοφασικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6844170 για τη φάση            και  6844176  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 240,40

(Ολογράφω̋) : διακόσια σαράντα και σαράντα λεπτά

A.T. : 2/354

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.2 Απαγωγό̋ κρουστικών υπερτάσεων, Τ1+Τ2 για τριφασικό δίκτυο

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγό̋ κρουστικών υπερτάσεων  Τ1+Τ2  για  τριφασικό   δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6844170 ένα τεμάχιο ανά φάση   και  6844176  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 435,97

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια τριάντα πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/355

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.3 Απαγωγό̋ κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για μονοφασικό δίκτυο
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

Απαγωγό̋ κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  μονοφασικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6844112 για τη φάση            και  6844118  για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 88,16

(Ολογράφω̋) : ογδόντα οκτώ και δέκα έξι λεπτά

A.T. : 2/356

Άρθρο : ΑΤΗΕ Τ\8915.4 Απαγωγό̋ κρουστικών υπερτάσεων, Τ3 για τηλεφωνικό δίκτυο

Σχετικό : Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Απαγωγό̋ κρουστικών υπερτάσεων  Τ3     για  τηλεφωνικό  δίκτυο ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ
6803410                        και           για τον ουδέτερο.  Ήτοι, προμήθεια, τοποθέτηση,
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 117,07

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα επτά και επτά λεπτά

A.T. : 2/357

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8916 Επιτηρητή̋ συνεχού̋ ή εναλλασσόμενη̋ τάση̋ γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών
ενδεικτικού τύπου ΑΒΒ 24632 μονοφασικό̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋:

Επιτηρητή̋ συνεχού̋ ή εναλλασσόμενη̋ τάση̋ γιά προστασία από αναστροφή, ασυμμετρία, απώλεια
φάση̋, υπέρταση και υπόταση, τύπου ΑΒΒ 24632, κατάλληλο̋ για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό
πίνακα διανομή̋ συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εσωτερική̋ συνδεσμολογία̋ και βοηθητικών υλικών
και μικροϋλικών, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,90

(Ολογράφω̋) : ενενήντα και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/358

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8916.4 Ενεργειακό̋ καταγραφέα̋  (Gateway και Datalogger)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 55 100%

Ενεργειακό̋ καταγραφέα̋ ενδ. τύπου Schneider ΕΒΧ 510 συμπεριλαμβανομένου του τροφοδοτικού του
24V DC του ίδιου κατασκευαστή ενδ. τύπου Phaseo 940556. Ο διακομιστή̋ θα έχει δυνατότητα
αποθήκευση̋ δεδομένων, σύνδεση̋ Modbus, επικοινωνία̋ Ethernet και αποστολή̋ αρχείου δεδομένων
σε μορφή .csv. Θα μπορεί να συνδεθεί απευθεία̋ με τουλάχιστον 6 ψηφιακά σήματα και 2 αναλογικά
και να παρακολουθεί τι̋ εισερχόμενε̋ μετρήσει̋ σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλου web
interface. Οι συνδέσει̋ θα γίνουν με εύκαμπτα καλώδια τα οποία θα φέρουν κατάλληλα ακροχιτώνια.
Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεσή του εντό̋ ηλεκτρολογικού πίνακα μη περιλαμβανομένη̋ τη̋
αξία̋ του πίνακα.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.495,90

(Ολογράφω̋) : χίλια τετρακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T. : 2/359

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8920 Μετρητή̋ ενέργεια̋ αυτοτροφοδοτούμενο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 56 100%

Μετρητή̋ ενέργεια̋ αυτοτροφοδοτούμενο̋ ενδ. τύπου Schneider iem 3255 συμπεριλαμβανομένων των
κατάλληλων μετασχηματιστών CTs 5A του ιδίου κατασκευαστή. Τα μετρούμενα μεγέθη θα είναι η
ένταση του ρεύματο̋ ανά φάση, η διαφορά δυναμικού L-N και μεταξύ φάσεων, η ενεργό̋, άεργο̋ και
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ολική ισχύ̋/ενέργεια. Ο μετρητή̋ θα φέρει πιστοποίηση MID και θα έχει δυνατότητα επικοινωνία̋
modbus. Περιλαμβάνονται ο μετρητή̋ με του̋ μετασχηματιστέ̋ ένταση̋ τα υλικά και μικροϋλικά
συνδέσεω̋ και στερεώσεω̋ στον πίνακα  πλήρω̋, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση,
εργασία συνδεσμολογήσεω̋ και δοκιμών, παραδοτέο̋ σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 344,15

(Ολογράφω̋) : τριακόσια σαράντα τέσσερα και δέκα πέντε λεπτά

A.T. : 2/360

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8926 Ψηφιακό πολυόργανο πόρτα̋ για τον έλεγχο τη̋ ηλεκτρολογική̋ εγκατάσταση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 56 100%

Ψηφιακό πολυόργανο πόρτα̋ για τον έλεγχο τάση̋, ένταση̋, ισχύο̋ και συχνότητα̋ του ρεύματο̋,
τύπου ΑΒΒ 41799, με πλήρη εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών
εγκατάσταση̋ και σύνδεση̋, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 261,11

(Ολογράφω̋) : διακόσια εξήντα ένα και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/361

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.1.3 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 1*49W T5 dimmable

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 1*49W Τ5 με ηλεκτρονικό ballast dimmable 1…10V ενδεικτικού τύπου OSRAM QT
1X49/220-240 DIM UNV1 , με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφή̋ με δυνατότητα ανάρτηση̋,
παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιε̋ παραβολικέ̋
περσίδε̋ και διαμήκη στοιχεία διπλή̋ παραβολικότητα̋ από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό
αλουμίνιο υψηλή̋ καθαρότητα̋, απόδοση̋ R>65% και άμεση̋ λαμπροτητα̋ <200cd/m2 για γωνίε̋ >60ο
εγκάρσιε̋ και διαμήκει̋, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό
αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M
221333. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 112,79

(Ολογράφω̋) : εκατόν δώδεκα και εβδομήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/362

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8971.1.4 Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 2*49W T5 dimmable

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 47 100%

Φωτιστικό σώμα οροφή̋ 2*49W Τ5 με ηλεκτρονικό ballast dimmable 1…10V ενδεικτικού τύπου OSRAM QT
1X49/220-240 DIM UNV1 , με σώμα από ατσάλινη λαμαρίνα, οροφή̋ με δυνατότητα ανάρτηση̋,
παραλληλόγραμμο, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα λευκό και οθόνη με εγκάρσιε̋ παραβολικέ̋
περσίδε̋ και διαμήκη στοιχεία διπλή̋ παραβολικότητα̋ από προανοδιωμένο μη ιριδίζων γυαλιστρό
αλουμίνιο υψηλή̋ καθαρότητα̋, απόδοση̋ R>65% και άμεση̋ λαμπροτητα̋ <200cd/m2 για γωνίε̋ >60ο
εγκάρσιε̋ και διαμήκει̋, δηλαδή φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων Τ5 με κωδικό
αποχρωση̋ 840 πλήρω̋ τοποθετημένο και δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙΔΗΣ PRISMA P2M
241343. Απαραίτητο να προσκομισθεί η δήλωση συμμόρφωση̋ CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 142,75

(Ολογράφω̋) : εκατόν σαράντα δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/363

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφή̋, 1Χ36W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίε̋ στεγασμένων χώρων, στεγανό, με προστασία ΙΡ65, με
ανταυγαστήρα ηλεκτρονικό ballast, λαμπτήρα Τ8 1*36W, ενδεικτικού τύπου Philips TCW 060 813790,
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οροφή̋ και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, περιλαμβανομένου και του λαμπτήρα πλήρω̋
τοποθετημένου. Σε περίπτωση αντικατάσταση̋ κατεστραμένου φωτιστικού, στην ίδια τιμή
περιλαμβάνεται και η οριστική απομάκρυνση του παλαιού.
(1 τεμ )

Ευρώ (Αριθμητικά): 47,14

(Ολογράφω̋) : σαράντα επτά και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/364

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8972.1 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγανό, οροφή̋ 2Χ36W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίε̋ στεγασμένων χώρων, στεγανό, με προστασία ΙΡ65, με
ανταυγαστήρα ηλεκτρονικό ballast, λαμπτήρα Τ8 2*36W, ενδεικτικού τύπου Philips TCW 060 813806,
οροφή̋ και εργασία πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋, περιλαμβανομένων και των λαμπτήρων πλήρω̋
τοποθετημένων. Σε περίπτωση αντικατάσταση̋ κατεστραμένου φωτιστικού, στην ίδια τιμή
περιλαμβάνεται και η οριστική απομάκρυνση του παλαιού.
(1 τεμ )

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,49

(Ολογράφω̋) : πενήντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/365

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8973.1.4 Φωτιστικό σώμα ασύμετρου φωτισμού, οροφή̋ ή αναρτώμενο 1*54W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 59 100%

Φωτιστικό σώμα φθορισμού οροφή̋ οροφή̋ με δυνατότητα ανάρτηση̋ 1*54W με ηλεκτρικό ballast
ενδεικτικού τύπου QUICKTRONIC PROFFESIONAL DIMMABLE 1-10 V, κατασκευασμένο από προφίλ
αλουμινίου και βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα φέρει ανακλαστήρα από ημιγυαλιστερό ανοδιώμενο
αλουμίνιο και θα είναι κατάλληλο για φωτισμό κατακόρυφων επιφανειών, δηλαδή φωτιστικό σώμα
συμπεριλαμβανομένου του λαμπτήρα Τ5 πλήρω̋ τοποθετημένο κα δοκιμασμένο, ενδεικτικού τύπου
ΠΕΤΡΙΔΗΣ SLOTLIGHT WW1/54W 904111. Το φωτιστικό θα έχει πιστοποιητικά CE και ENEC.
(τεμάχιο ένα)

Ευρώ (Αριθμητικά): 162,11

(Ολογράφω̋) : εκατόν εξήντα δύο και έντεκα λεπτά

A.T. : 2/366

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.1 Προβολέα̋ led, ισχύο̋ 10W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέα̋ led ισχύο̋  10W , θερμοκρασία χρώματο̋ 4000K, απόδοση̋ τουλάχιστον  800 lm   και
CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματο̋  άσπρου  με προστασία IP65. To
φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site τη̋ κατασκευάστρια̋
εταιρεία̋ για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνία̋ (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει
με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχη̋ διαμέτρου με την οπή τη̋ βάση̋ του προβολέα
και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,28

(Ολογράφω̋) : πενήντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά

A.T. : 2/367

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.2 Προβολέα̋ led, ισχύο̋ 20W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέα̋ led ισχύο̋  20W , θερμοκρασία χρώματο̋ 4000K, απόδοση̋ τουλάχιστον  2000 lm  και
CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματο̋  μαύρου  με προστασία IP65. To
φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site τη̋ κατασκευάστρια̋
εταιρεία̋ για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνία̋ (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει
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με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχη̋ διαμέτρου με την οπή τη̋ βάση̋ του προβολέα
και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,32

(Ολογράφω̋) : πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/368

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8983.3 Προβολέα̋ led, ισχύο̋ 50W

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

Προβολέα̋ led ισχύο̋  50W , θερμοκρασία χρώματο̋ 4000K, απόδοση̋ τουλάχιστον  5000 lm  και
CRI>80, με πλαστικό περίβλημα (polycarbonate) χρώματο̋  μαύρου  με προστασία IP65. To
φωτομετρικό αρχείο του προβολέα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο site τη̋ κατασκευάστρια̋
εταιρεία̋ για άμεση εισαγωγή σε ανοιχτό πρόγραμμα φωτοτεχνία̋ (dialux κλπ). Η τοποθέτηση γίνει
με χρήση θερμά γαλβανισμένων στριφονιών αντίστοιχη̋ διαμέτρου με την οπή τη̋ βάση̋ του προβολέα
και κατάλληλη ροδέλα. Ήτοι προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,32

(Ολογράφω̋) : πενήντα επτά και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 2/369

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.1 Φωτιστικό ασφαλεία̋ led, 5W αναρτώμενο από την οροφή

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

φωτιστικό ασφαλεία̋ led ισχύο̋  5 W   ,  αναρτώμενο από την οροφή   μη συνεχού̋ λειτουργία̋, με
απόδοση τουλάχιστον  220 lm   και αυτονομία 90min, ενδεικτικού τύπου  GR-390/L      Olympia
Electronics. Το φωτιστικό θα έχει προστασία υπερφόρτιση̋ και βαθιά̋ εκφόρτιση̋. Ήτοι προμήθεια,
τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 99,14

(Ολογράφω̋) : ενενήντα εννέα και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/370

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.2 Φωτιστικό ασφαλεία̋ led, 2,5W επιφανειακή̋ τοποθέτηση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 60 100%

φωτιστικό ασφαλεία̋ led ισχύο̋  2,5 W ,  επιφανειακή̋ τοποθέτηση̋   μη συνεχού̋ λειτουργία̋, με
απόδοση τουλάχιστον  85 lm    και αυτονομία 90min, ενδεικτικού τύπου  GR-108/12L/90 Olympia
Electronics. Το φωτιστικό θα έχει προστασία υπερφόρτιση̋ και βαθιά̋ εκφόρτιση̋. Ήτοι προμήθεια,
τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,36

(Ολογράφω̋) : πενήντα εννέα και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/371

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.10 Μετόπη μικτονόμιση̋ (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Μετόπη μικτονόμιση̋ (patch panel) 24 θέσεν CAT6 UTP 1U, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση
εντό̋ επίτοιχου μεταλλικού ικριώματο̋ (που δεν περιλαμβάνεται) έλεγχο  και δοκιμέ̋ με τα υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία γιά
την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 114,78

(Ολογράφω̋) : εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/372

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.11 Εργασία μικτονόμιση̋ δικτυακή̋ καλωδίωση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 104 100%

Εργασία μικτονόμιση̋ δικτυακή̋ καλωδίωση̋ δηλαδή τερματιμό ενό̋ καλωδίου UTP στι̋ ειδικέ̋
υποδοχέ̋ του PatchPanel με τα μικροϋλικά γιά την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,99

(Ολογράφω̋) : ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/373

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.12 Διανομέα̋ δικτύου (switch) 24 θέσεων

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Διανομέα̋ δικτύου (switch) 24 θέσεων, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση εντό̋ επίτοιχου
μεταλλικού ικριώματο̋ (rack) και εργασία σύνδεση̋ των θυρών του διανομέα μέσω καλωδίων σύνδεση̋
(patch cord) με άλλε̋ δικτυακέ̋ συσκευέ̋, παραδοτέο σε λειτουργία. Περιλαμβάνεται επίση̋ και το
ράφι στήριξη̋.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 169,73

(Ολογράφω̋) : εκατόν εξήντα εννέα και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 2/374

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.13 Καλώδιο σύνδεση̋ UTP με ακροδέκτε̋ RJ45 (patchcord)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Καλώδιο σύνδεση̋ UTP με ακροδέκτε̋ RJ45 (patchcord) μήκου̋ 0,50m, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση
και σύνδεση ενό̋ καλωδίου στην μετόπη μικτονόμιση̋ και στο rack, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,51

(Ολογράφω̋) : ένα και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/375

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8993.14 Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεω̋ 16Α με διακόπτη και προστασία υπέρταση̋, 1U,
κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα σε rack

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 52 100%

Πολύμπριζο οκτώ θέσεων εντάσεω̋ 16Α με διακόπτη και προστασία υπέρτση̋, 1U, κατάλληλο για
τοποθέτηση μέσα σε rack, δηλαδή προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,36

(Ολογράφω̋) : πενήντα τρία και τριάντα έξι λεπτά

A.T. : 2/376

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9331 Ευθύγραμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋, μήκου̋ σε οριζόντια προβολή 0,60m, φωτιστικού
σώματο̋
για επίτοιχη τοποθέτηση

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 101 100%

Ευθύγραμμο̋ μεταλλικό̋ βραχίονα̋, τύπου BR/W-ME/600/60-60 Zincometal, μήκου̋ σε οριζντια
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προβολή 0,60m, επίτοιχη̋ τοποθέτηση̋ με κλίση 15% για τοποθέτηση φωτιστικού σώματο̋ οδικύ
φωτισμού και διάμετρο απόληξη̋ Φ60mm. Ολόκληρο̋ ο βραχίονα̋ μεταητν κατάσκευή του θα
γαλβανιστεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντική̋ οφείδωση̋. Η κατασκευή του βραχίονα θε
είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40, ποιότητα̋ υ λικού S235JR/EN 10025 και με προστασία,
γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτυπων ΕΝ ISO 1461, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,71

(Ολογράφω̋) : ογδόντα και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/377

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9337.4 Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομή̋ 5*16 mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 102 100%

Καλώδιο ΝΥY, διατομή̋ 5*16 mm2, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενό̋
τρέχοντο̋ μέτρου καλωδίου ΝΥY, μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή χαλυβδοσωλήνα.
(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,05

(Ολογράφω̋) : είκοσι επτά και πέντε λεπτά

A.T. : 2/378

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342 Μπάρα γείωση̋/ουδέτερου για τοποθέτηση σε ράγα

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 5 100%

Μπάρα ορειχάλκινη ενδ. τύπου Hager K151 με τη βάση τη̋ ενδ. τύπου Hager KΖ012 και μεταλλικό
στήριγμα ενδ. τύπου Hager ΚΖ060, για τοποθέτηση επι ράγα̋ DIN. Περιλαμβάνονται προμήθεια,
τοποθέτηση, σύνδεση των καλωδίων και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,55

(Ολογράφω̋) : δέκα έξι και πενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 2/379

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344 Λυόμενο̋ χαλύβδινο̋ γαλβανισμένο̋ σύνδεσμο̋ για χαλύβδινο αγωγό κυκλική̋ διατομή̋,
διαμέτρου Φ8-10mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Λυόμενο̋ χαλύβδινο̋ σύνδεσμο̋ θερμά γαλβανισμένο̋, ενδεικτικού τύπου ΠΙΤΤΑΣ 162711-003, για
αγωγό χαλύβδινο κυκλική̋ διατομή̋, διαμέτρου Φ8-10mm, δοκιμασμένο̋ εργαστηριακά σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 50164-1 πλήρω̋ τοποθετημένο̋.
(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,89

(Ολογράφω̋) : δέκα τρία και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/380

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9344.1 Λυόμενο̋ χάλκινο̋ σύνδεσμο̋ για χάλκινο αγωγό κυκλική̋ διατομή̋, διαμέτρου Φ8-10mm

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Λυόμενο̋ σύνδεσμο̋ από κράμα χαλκού για χάλκινο αγωγό κυκλική̋ διατομή̋, διαμέτρου Φ8-10 mm
δοκιμασμένο̋ εργαστηριακά σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50164-1 πλήρω̋ τοποθετημένο̋, ενδεικτικού
τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225000.
(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,45

(Ολογράφω̋) : έντεκα και σαράντα πέντε λεπτά
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A.T. : 2/381

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9345 Αισθητήρα̋ ρύθμιση̋ φωτεινότητα̋ 1…10V με δυνατότητα τοποθέτηση̋ επί του
λαμπτήρα φωτιστικού σώματο̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 105 100%

Αισθητήρα̋ ρύθμιση̋ φωτεινότητα̋ 1…10V με δυνατότητα τοποθέτηση̋ επί του λαμπτήρα φωτιστικού
σώματο̋ Τ8 και Τ5 ενδεικτικού τύπου OSRAM DIM PICO. Ο αισθητήρα̋ θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα να ελέγχει μέχρι 10 ηλεκτρονικά dimmable ballast. Ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση,
ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,49

(Ολογράφω̋) : πενήντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/382

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9346 Χρονοδιακόπτη̋ δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 53 100%

Χρονοδιακόπτη̋ δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση
ενό̋ χρονοδιακόπτη με ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 24 ωρών συνδεδεμένο  στον πίνακα και
σε κατάσταση πλήρου̋ λειτουργία̋, για την αφή και σβέση του εξωτερικού φωτισμού του
Δημοτολογίου.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00

(Ολογράφω̋) : σαράντα

A.T. : 2/383

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9363.1.1 Φωτιστικό σώμα με βραχίονα για λυχνίε̋ ατμών νατρίου υψηλή̋ πιέσεω̋ (επί τοίχου)

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 103 100%

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού, προστασία̋ ΙΡ66, μετά του λαμπτήρα του υψηλή̋ πίεση̋ Na
70W, με ballast χαμηλή̋ κατανάλωση̋ ενέργεια̋ και ειδικά φωτομετρικά χαρακτηριστικά (πολύ
ανοιχτή̋ καμπύλη̋ κατανομή̋) τύπου SITECO 5NA551E1MR11 με προσαρμογέα για ιστό 5ΝΑ55100ΧΜ4, με
τον αντίστοιχο βραχίονα θερμά γαλβανισμένο, διαμέτρου Φ42, οριζόντια̋ προβολή̋ 600mm με φλάντζα
για προσαρμογή σε τοιχείο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40 τύπου BR/W-MK/600/42-
42 Zincometal, δηλαδή προμήθεια του φωτιστικού και του βραχίονα, εγκατάσταση και παράδοση σε
πλήρη λειτουργία θεωρουμένων όλων ω̋ ένα τεμάχιο. Το φωτιστικό θα φέρει σήμανση CE και θα
συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωση̋ CE και πιστωποίηση ENEC. Το ύψο̋ εγκατάσταση̋ του βραχίονα
και του φωτιστικού σώματο̋ θα είναι μικρότερο ή ίσο από 7,00m.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 438,71

(Ολογράφω̋) : τετρακόσια τριάντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 2/384

Άρθρο : ΗΛΜ 11 Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1ins

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 11 100%

Βάνα  ορειχάλκινη  διαμέτρου 1ins (Συρταρωτή δικλεί̋) πιέσεω̋ λειτουργία̋ μέχρι
10 ατμοσφαιρών μετά των μικρουλικών και τη̋ εργασία̋ πλήρου̋ εγκαταστάσεω̋.
(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,76

(Ολογράφω̋) : δέκα πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 2/385

Άρθρο : ΗΛΜ 45 Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋, πολύκλωνο̋, διατομή̋ 25mm2
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγό̋  γυμνό̋  χάλκινο̋, πολύκλωνο̋, διατομή̋ 25mm2 ήτοι αγωγό̋ και μικρουλικά
στερεώσεω̋  και συνδέσεω̋ (στηρίγματα, ακροδέκτε̋, σφικτήρε̋, κλπ) επί τόπου και
εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ και συνδέσεω̋.
(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,99

(Ολογράφω̋) : τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

A.T. : 2/386

Άρθρο : ΗΛΜ 45.1 Αγωγό̋ γυμνό̋ χάλκινο̋, πολύκλωνο̋, διατομή̋ 50mm2

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγό̋  γυμνό̋  χάλκινο̋, πολύκλωνο̋, διατομή̋ 50mm2 ήτοι αγωγό̋ και μικρουλικά
στερεώσεω̋  και συνδέσεω̋ (στηρίγματα, ακροδέκτε̋, σφικτήρε̋, κλπ) επί τόπου και
εργασία πλήρου̋ τοποθετήσεω̋ και συνδέσεω̋.
(1m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,88

(Ολογράφω̋) : οκτώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 2/387

Άρθρο : ΗΛΜ 49 Διακόπτη̋ χωνευτό̋ μετά πλήκτρου, εντάσεω̋ 10Α, τάσεω̋ 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ -
ρετούρ

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτη̋  χωνευτό̋  μετά πλήκτρου, εντάσεω̋ 10Α, τάσεω̋ 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ
-ρετούρ ήτοι προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,67

(Ολογράφω̋) : πέντε και εξήντα επτά λεπτά

A.T. : 2/388

Άρθρο : ΗΛΜ 50 Επισκευή ηλεκτρολογική̋ ή μηχανολογική̋ εγκατάσταση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Επισκευή ηλεκτρολογική̋ ή μηχανολογική̋ εγκατάσταση̋, περιλαμβανομένων μικροϋλικών και
αναλωσίμων ειδών.
(1 ώρα πλήρου̋ απασχόληση̋ συνεργείου αποτελούμενου από έναν τεχνίτη και έναν βοηθό)

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,74

(Ολογράφω̋) : τριάντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 2/389

Άρθρο : ΗΛΜ 50.1 Επισκευή ηλεκτρολογική̋ ή μηχανολογική̋ εγκατάσταση̋

Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 49 100%

Επισκευή ηλεκτρολογική̋ ή μηχανολογική̋ εγκατάσταση̋, περιλαμβανομένων μικροϋλικών και
αναλωσίμων ειδών.
(1 ώρα πλήρου̋ απασχόληση̋ τεχνίτη )

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,87

(Ολογράφω̋) : δέκα εννέα και ογδόντα επτά λεπτά

A.T. : 2/390

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.8 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική
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Κωδικό̋ αναθεώρηση̋: ΗΛΜ 12 100%

Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου διαφράγματο̋, ΡΝ
16 atm, διατομή̋ 1''. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεση̋
και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτηση̋, σύνδεση̋, ρυθμίσεων και δοκιμών, ύμφωνα
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφω̋) : εβδομήντα πέντε
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